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misbruikte droom 
Maandag zullen ze weer opstappen in de traditionele 1 mei-stoe

ten, de cliënten van het socialistische machtsapparaat in dit land 
met de zelfvoldane bonzen van partij, vakbond en mutualiteit op 
kop. De fanfares en de majoretten zullen voor een feestelijke noot 
zorgen, maar de oude militanten zullen na de holle woordenkra-
merij der heren «arbeidersleiders» triestiger dan ooit weer naar 
huis gaan. 

Generaties hebben zich opgetrokken aan de droom van 1 mei, 
aan het idyllische beeld van een vpereld waarin de werkende mens 
niet langer uitgebuit zou worden, waarin geen meesters en knech
ten meer zouden bestaan, waaruit oorlog en armoede zouden ge
bannen zijn, waarin rechtvaardigheid zou heersen en geen on
vrijheid en verknecliting het menselijk geluk nog langer in de weg 
zouden staan. De eerste mei was de bron waaraan de massa's zich 
laafden, waaruit ze de kracht putten om verder te strijden tot de 
mensheid bevrijd zou zijn. 

Vandaag ligt dit mooie droombeeld aan scherven. De werkende 
mensen hebben ervaren dat zij, die zich als hun leiders aandien
den, uiteindelijk al evenzeer aanbidders van het gouden kalf ble
ken te zijn. Dat ook daar, waar zij de macht in lianden kregen, 
dwingelandij en onrechtvaardigheid blijven bestaan. Dat waar 
het socialisme regeert de oude machthebbers slechts door nieuwe 
worden vervangen, de heren door bonzen, de persoonlijke wille
keur hoogstens door de willekeur der partij- of vakbondcenakels 
en dat de gewone werkende mens al even weinig in de pap te 
brokken heeft als voorheen. 

Ook de BSP heeft deze 1 mei-droom misbruikt om haar machts-
drang te bevredigen. Zij heeft veel macht veroverd, maar ook 
vele socialisten vragen zich vandaag af waarvoor die eigenlijk 
moet dienen. Ook de BSP heeft zich steeds meer verwijderd van 
het volk en zijn verzuchtingen en is verworden tot een stugge, in 
wezen conservatieve groepering van samenwerkende profiteurs. 
Straks zullen nog alleen de kringen waarvan « La Libre Belgi-
que » een woordvoerster is haar beleid loven. Niet te verwonderen 
dat het volk zich bij elke verkiezing wat meer van haar afkeert. 

Paul Martens. 

aandacht 
voor 
het 
arr. 
oudenaarde 

Op een persconferentie te Oudenaarde vorige dinsdag heeft het 
VU-arrondissementsbestuur, in aanwezigheid van de mandataris
sen Coppieters, Nelly Maes, De Facq, Diependaele, Van den Heede 
(gemeenteraadslid Oudenaarde) en van algemeen directeur Van 
Overstraeten, meegedeeld dat de VU een grootscheepse voorlich
tingskampanje zal beginnen om de bevolking te wijzen op de gro
te mogelijkheden die voor de streek schuilen in een toeristische 
en recreatieve uitbouw, en de overheidslichamen op hun dwin
gende plicht terzake. 

probleemgebied 

De streek van Oudenaarde, 
in het zuiden van Oost-Vlaan-
deren, is een typisch pro
bleemgebied. Sinds de tweede 
w^ereldoorlog loopt het bevol
kingscijfer er terug, vooral om
dat vele jonge mensen bij ge
brek aan werkgelegenheid er 
wegtrekken. Het gevolg is een 
voortdurende veroudering van 
de bevolking (in 1970 en 1971 
waren er meer sterfgevallen 

onze 1 mei-eis : 

dan geboorten) wat op zichzelf 
al het initiatief en de plaatse
lijke expansiedrang zeker niet 
teii goede komt. 

Door dit gebrek aan arbeids
plaatsen en de daaruit volgen
de asociale pendel is het in
komensniveau in de streek la
ger dan het Belgisch gemiddel
de n.1. 27.800 fr tegen 34.600 fr 
voor het Rijk. 

Die ongunstige kringloop kan 
slechts doorbroken worden 

(lees door blz. 3) 
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Op haar congres van juni 1971 heeft de V olksunie de eis geformuleerd dat elkeen in 
dit land over een levensminimum van 85. 000 fr. per jaar moet kunnen beschikken. 
Vanzelfsprekend kan dit niet in een hand omdraai verv^^ezenlijkt worden, maar de 
middelen dienen gezocht — en de moge lijkheden bestaan als men maar oprecht wil 
— om dit levensminimum zo spoedig mo gelijk te verstrekken aan hen die er het 
meest nood aan hebben : de bejaarden e n de gehandicapten. 

een toekomst 
voor onze middengroepen 
De nakende programmadag van de Volksunie in het Kongres-

senpaleis te Brussel wil als het ware de rechtstreekse voortzetting 
zijn van het VU-kongres 1971 dat het sociaal beleid in ons land 
op de korrel nam. Belangrijke resoluties kwamen toen uit de bus 
met betrekking tot de hervorming van de RMZ, het levensmini-
mum (85.000 fr. voor ieder : een pimt dat later door de andere 
partijen overgenomen werd), de afvloeiing van minstens 10 mil
jard frank per jaar van Vlaamse RMZ-gelden naar Wallonië, de 
noodzakelijke herverdeling der inkomsten, enzomeer. 

Iedere maatschappelijke groep moet in de georganiseerde wel
vaartstaat een wel omschreven functie en taal vervullen en de 
gemeenschap (wetgever en overheid) moet daartoe de middelen, 
de stimulansen en de bescherming bieden. 

Het staat vast dat landbouw, 
kleine en middelgrote onder
nemingen (KMO) van de dis
tributiesector en KMO van de 
bedrijfssector speciale belan
gengroepen zijn : hun zin en 
taak dient nauwkeurig om
schreven, hun verantwoord be
staan verzekerd ! 

De drie groepen hebben on
getwijfeld, vooral op het socia
le vlak, vele gemeenschappelij
ke noden en eisen. 

Het sociaal eisenpakket zal 
dan ook de hoofdbrok vormen 
van de plenum-vergadering 
van de programmadag voor 
landbouwers en middenstan
ders samen. 

Maar vooraf dient het be
staansrecht van de middengroe
pen wetenschappelijk benaderd 
en verklaard, en, vanuit dat 
bestaansrecht, de economische, 
sociale en opleidingsvoorwaar-
den om een waardig en zmvol 
bestaan mogelijk te maken. 

De landbouwbedrijven en de 
KMO moeten leefbaar zijn, le
ven... en niet moeizaam overle
ven ! Zij vervullen een reële 
economische functie in een 
sterk geïndustrialiseerde maat
schappij als de onze. 

Zij zijn niet alleen talrijk, 
maar zij verzekeren een inten
se tewerkstelling. En daar, an
derzijds, hun dienstverlening 
niet hoeft bewezen, stellen wij 
vast dat de overheidshulp — 
soms zo kwistig en zelfs onver
antwoord verleend aan grote 
en yreemde bedrijven — voor 
de middengroepen dient ver
hoogd en totaal herzien. 

Wij leven in een politiek-eco-
nomisch bestel met toenemen
de planning en programmatic. 

Landbouwbedrijf en KMO die
nen hierin opgenomen. 

De ruimtelijke ordening en 
het vestigingsbeleid moeten de 
geordende infrastructuur zijn 
van leefbare middenbedrijven. 

Het voormiddagprogramma 
van de VU-programmadag voor
ziet terecht een differentiëring 
in de behandeling van de KMO-
problematiek tussen distribu
tie-sector en bedrijfs-sector. 

Het klein bedrijf kent eigen 
noden en problemen, die nog 
verschillen van deze der de
tailhandelaars. In de distribu
tie-sector van de KMO moet 
dan nog een aparte studie wor
den gemaakt van de sector le
vensmiddelen, waar de niet-
geassocieerde distributie vraag
tekens oproept. 

Het probleem van de vor
ming — permanente scholing 

herom — en bijscholing in het 
brede kader van sociale promo
tie en durende vorming — 
dient centraal gesteld. Onder
wijs en opleiding zonder en 
buiten de klassieke « school » 
zijn een opgave voor heden. 
tot en met de « open universi
teit ». 

Wat de landbouwsector be-
betreft vertrekken wij van de 
stelling dat, ondanks de schaal
vergroting, ook het familiaal 
landbouwbedrijf dient behou
den en dat minstens 5 % van 
de aktieve bevolking in de land
en tuinbouw moet werkzaam 
blijven. 

Een landbouwbeleid voor 
Vlaanderen vereist een soepele 
markt- en prijzenpolitiek in 
EEG-verband. Maar ook, op 
binnenlands vlak, een streng 
grondbeleid binnen dringend 
vast te leggen landbouwzones. 

Zonder demagogie noch pou
jadisme zal de VU — die een 
groot deel van haar kiezers 
heeft bij de middengroepen — 
een haalbaar programma uit
bouwen. 

En uit dit programma van 7 
mei 1972 zullen de VU-frakties 
van Kamer en Senaat hun wet
gevende initiatieven putten. 

m. coppieters, 
senator. 

ZONDAG 7 MEI 
IN HET BRUSSELS CONGRESSENPALEIS 

* 
VU-PROGRAMMADAG 
VOOR DE ZELFSTANDIGEN 

* 
AANVANG TE 10 U 
SEKTIE VOOR DE MIDDENSTAND : 
BENELUXZAAL 

SEKTIE VOOR DE LANDBOUW : 
DYNASTIEZAAL 
PLENAIRE NAMIDDAGZITTING TE 15 U. 

* 
Elke VU-afdeling sture 
een afvaardiging ! 
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diskriminatie inzake 
pensioenen 

Een korrespondent schrijft 
in uw hlad zijn verontwaardi
ging over de onmogelijke toe
standen die hier bestaan inza-
}ce pensioenen, en de schande-
Ujke verschillen tussen pen
sioenen voor bedienden en ar
beiders. Zodanig zelfs dat een 
alleenstaande vrouw meer pen
sioen zou trekken dan een ar
beidersgezin. 

Ik geef toe dat dit alles waar 
is, maar dat wordt door de 
schrijver van die brief heel 
slecht verstaan. Het gaat hier 
om een schandelijke behande
ling van de Demokratische Bel
gische Regering. Uw schrijver 
tracht nu die diskriminatie uit 
te spelen tegen arbeiders en 
bedienden. Dat is verkeerd : 
het gaat hier om een kriminele 
diskriminatie om iedereen te
gen iedereen op te zetten en op 
die manier kan de minister van 
Sociale Zaken, blijven glimla
chen en alle mensen om de 
tuin leiden. 

Om te beginnen moeten alle 
pensioenen, ook die van arbei
ders en van zelfstandigen op 
dezelfde voet geschoeid. Moe
ten alle verhogingen in centen 
berekend worden, en niet in 
procenten, vermits procenten 
alleen maar de afstand tussen 
de hoge en lage inkomsten 
vergroten kunnen. Aldus wor
den de rijken rijker en de ar
men armer. 

Weet U dat er nog geen 10 % 
van de genpensioneerden het 
maksimum krijgen ? Wat kan 
het ons dan schelen, of het 
maximum, hoog of laag is. Zo
lang de verdeling van de koek 
niet eerlijker gebeurt zijn wij 
beter allen samen te spannen 
en een grondiger, menselijker 
en rechtvaardiger verdeling 
van de koek te eisen. 

Het mag, volgens mij niet 
bestaan, dat van de gepensio
neerden er geen 20 % genoeg 
krijgen om te eten te drinksn 
en de huishuur te betalen. En 
dat mag niet, en zou moeten 
voo-^ de Raad van Europa aan-
gekl -ad worden. Bovendien 
wordt het gepensioneerden met 
een veel te laag pensioen, ver
boden te werken. 

Natuurlijk komt dit verbod 
van onze super-demokraat Ma
jor, die als die zaak voor het 
parlement komt, zich niet 
schaamt, dit systeem te verde
digen. 

Laat ons allen de handen in
eenslaan, om met alle midde
len het opzet van deze demo-
kraten ons te verdelen, af te 
keuren, de leugens van die he
ren te bestrijden, en de pen
sioenwetten eens door de man
gel te halen. 

H.F.K., Antwerpen. 

tip voor siegers 

Daar 17 in « Wij » nr. 12 van 
2 maart geen cijfers over be
roepsziekten kon geven, heb ik 
eraan gedacht als lid van de 
ondernemingsraad deze te ge
ven zodat iedereen een klare 
kijk heeft op onze eis : na 25 
jaar ondergrond pensioenge
rechtigd met leefbaar pensioen. 

In 1970 overleden in Lanaken 
32 mijnwerkers. In 1970 overle
den in België 1400 mijnwer
kers, d.w.z. 4 per dag. Doods
oorzaak : beroepsziekte. 

Volgens statistieken zijn er 
na : 15 jaar dienst 25 % mijn
werkers aangetast ; na 25 jaar 
dienst 57 % en na 30 jaar 
dienst 70 % mijnwerkers aan
getast. 

Deze cijfers hoeven geen 
verder kommentaar, daarbij 
bedenkende dat de betrokke
nen onder de oorlog kinderen 
en jongeren waren tussen 10 en 
20 jaar : 

Oorlog, ellende, voedingste
kort. Na de oorlog : geen werk
gelegenheid met als gevolg : 
ondervoed afdalen in de mijn. 

Ze zijn steeds slachtoffers ge
weest van de omstandigheden 
en nu weeral voor de zoveelste 

keer met het geknoei van de 
25 jaar. 

België is één der 10 rijkste 
landen der wereld waar onze 
mijnwerkers nog steeds uitge
buit worden. Hierbij hoop ik, 
beste vriend Gerard u een tip 
gegeven te hebben. Aan U nu 
het woord ! 

Juul Vandenbroeck 
ondergronds mijnioerker 
lid ondernemingsraad 
Vaartstraat 25 
3500 Hasselt. 

versterk 
de kracht 
van de leeuw ! 
met « wij » 

oproep 

Als kustbewoner moet i/c da
gelijks vaststellen dat Vlamin
gen (zelfs met een Vlaamse-
Leeuw vignet op hun auto) 
hun appartement huren voor 
de komende vakantie bij fran-
kofone verhuuragentschappen, 
die alleen franstalige ofwel 
tweetalige opschriften met het 
Frans vooraan gebruiken. 

Ik doe een oproep : huur al
leen bij verhuuragentschappen 
die de taal van de streek eer
biedigen. 

Zelfs kunt U ook gemakke
lijk een appartement huren bij 
partikulieren. Het zal tenslotte 
ook veel goedkoper uitvallen. 

M.S.. Koksijde. 

twee handen op 
één buik 

Na eerst loat gewichtig te 
hebben gedaan hebben de twee 
nieuwe voorzitters van resp. de 
CVP en de PSC, samen met 
hun besturen besloten toch 
maar een overkoepelende CVP-
PSC-struktuur te behouden, al
thans wat de « Kristelijke » en 
« demokratische » standpunten 
betreft. Zowel Martens als No-
tomb gaven eerst de indruk, 
dat ze elk huns weegs zouden 
zouden gaan. Er waren zelfs 
geruchten over het ontslag van 
« een vermoeide en ontgoochel
de» Houben als supervoorzitter. 

De schrik, niet meer de 
grootste partij te zullen zijn 
wanneer beide zich werkelijk 
als volstrekt onafhankelijke 
partijen zouden gedragen, heeft 
het dus gehaald op de « federa
listische eindlogika ». Mis
schien zal Houben straks wel 
vervangen worden door een 
nieuwe super-voorzitter. 

Het schouwspel dat onze 
twee grootste partijen, CVP en 
BSP bieden is grotesk : de ene 
heeft 3 voorzitters, de andere 
twee, dat maakt vijf voor twee 
partijen. Dit alles om toch 
maar het licht van de steeds 
sterker schijnende federalisti
sche zon te kunnen loochenen 
met dit grote nadeel dat de 
« Vlamingen » in de regerings
partijen door hun telkens her
nieuwde geloofsbelijdenis in 
« de ene partij » ook telkens 

weer door de knieën gaan voor 
de pretentie en de eisen der 
frankofone en Waalse partij
genoten. De vorige week in 
« Wij » aan het licht gebrach
te miljardendiefstal ten nadele 
van de Vlaamse gemeenschap 
bracht van deze ingeboren ka-
pitulatiegeest andermaal een 
schokkend voorbeeld. 

Wanneer zullen de Vlamin
gen beseffen dat ze in deze 
knechtenpartijen niet meer 
thuishoren en er zeker niet 
meer mogen voor stemmen ? 

CR., Brugge. 

franse toiletten 

Als trouwe lezeres ben ik zo 
vrij na het lezen van de Ca-
margue : schampernoelies, ook 
eens in mijn pen te klimmen 
om kritiek te sturen aan Kris
pijn. 

Ik begrijp werkelijk niet dut 
Franse toiletten zo belangrijk 
zijn om erover te schrijven in 
« Wij ». Spijtig ! 

Mij kan zulke lektuur hele
maal niet boeien. De Camarque 
is te interessant op alle gebied 
om er zulke « onder y>-geschik-
te onbenulligheden over te ver
tellen. Geestig bedoeld mis
schien ? Dan raad ik Kris C. 
aan het eerder te zoeken in de 
luchtige Franse geestigheid dan 
« Zaag bij de grond ». 

Hierbij toch een pluim voor 
uw weekblad. 

Om te eindigen nog 'n har-
tewens : haat de vrouwen eens 
wat meer schrijven in uw blad. 
Daarmee bedoel ik dan weer 
niet over de 3 K's, nou ja ? 

mevr. R.D.V., Knokke-Heist. 

motie 

stop verkaveling 
in de panne 

De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten, in hoofdbe
stuursvergadering bijeengeko
men op zondag 23 april 1972 
te Oostende : 
— tekent scherp protest aan 
tegen de geplande verkaveling 
van ca. 120 ha. duin te De Pan
ne ; 
— eist de onmiddellijke stop
zetting der reeds aangegane in
frastructuurwerken krachtens 
artikel 43 van de wet op de 
ruimtelijke ordening ; 
— verleent haar volledige steun 
aan de Vereniging Leefmilieu 
Westhoek ; 
— hekelt het feit dat talloze 
scholieren wel opgetrommeld 
worden voor bvb. boomplan-
tingsakties door instanties die 
dan hun verantwoordelijkheid 
ontvluchten wanneer het ech
ter op daadwerkelijk natuur
behoud aankomt ; 
— vraagt met aandrang aan al
le leerkrachten en jongeren pe-
titielijsten te ondertekenen tot 
behoud van de unieke duinen 
te De Panne, zodat die tot na
tionaal patrimonium zou wor
den uitgeroepen ; 
— acht het volkomen onaan
vaardbaar dat directies van be
paalde scholen te De Panne 
hun leerkrachten verbod opleg
gen over de verkaveling te 
spreken met hun leerlingen. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
algemeen voorzitter V.V.L. 

meester 
k l e e r m a k e r 
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De Vriendenkring Zwart-
berg-Limburg, in vergadering 
bijeen te Genk, eist met klem: 
de onmiddellijke toekenning 
van een menswaardig pensioen 
na 25 dienstjaren voor de on-
dergronders ; herwaardering 
van het mijnwerker^eroep ; 
de toekenning van een aanwer-
vingspremie voor de aangewor
ven mijnwerkers ; de publïka-
tie van de vergelijkende loon-
studie en een energiebeleid op 
halflange termijn waarin de 
vijf Limburgse mijnen behou
den blijven. 

Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg. 
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ouderstaking 

Op donderdag 27 april werd 
een waarschuioingsstaking uit
geroepen door het oudercomité 
in het Instituut Spes Nostra te 
Kuurne. Het waren niet de 
leerkrachten of de vakbonden 
die zouden staken, maar wel 
de ouders die volledig het ini
tiatief namen. Waarom ? 

Op 1 september 1969 werd 
aan bovenvermeld instituut ge
start met gemengd onderwijs, 
dit met goedkeuring van de 
diocesane overheid. 

Dit experiment kende een al
gemene belangstelling bij de 
Kuurnse gemeenschap en werd 
ook gesteund door de bevolking 
uit het hinterland (Bavikhove, 
Hulste en Ooigem). Dit jaar be
ëindigen de. eerste gemengde 
klassen de lagere cyclus. Daar
om werd een lijvig objectief 
dossier samengesteld om de 
aanvraag tot oprichting van de 
hogere cyclus wetenschappelij
ke B en economische te beko
men. 

Hierop kregen wij een nega
tief antwoord van de diocesane 
planificatiecommissie, zonder 
dat één enkel argument uit het 
dossier weerlegd werd. 

In het uitsluitend belang van 
de kinderen konden wij ons 
niet bij deze ongefundeerde be
slissing neerleggen en werd 
overgegaan tot de actie : het 
intenser sensibiliseren van de 
bevolking voor ons probleem 
en het in omloop brengen van 
petitielij sten. Momenteel wer
den reeds meer dan 4000 hand
tekeningen verzameld en kre
gen wij steun van talrijke re
presentatieve verenigingen (o.a. 
het voltallig Kuurns Schepen
college, de Verkeerscommissie, 
de Jeugdraad, A.C.W., Ouder-
comité's. Bond van grote en 
jonge gezinnen. Jeugdbewegin
gen...) 

Na evaluatie van deze actie, 
willen wij met de resultaten 
naar het bisdom gaan om de 
dialoog terug op gang te bren
gen en uiteindelijk deze, ons 
inziens, gefundeerde aanvraag 
kracht bij te zetten. 

Dat het ons ernst is, wilden 
wij met deze staking onder
strepen. 

Het Oudercomité. 

wie kijkt nog naar 
trefpunt ? 

Het is alsof de BRT er naar 
streeft dat er zo weinig moge
lijk mensen haar programma 
Trefpunt bekijken. Tot wat die 
uitzending verworden is, is 
moeilijk onder woorden te 
brengen. Sinds meneer Wil-
fried Martens daar de kans 
kreeg met een bent supporters 
de « lichte » vraagjes van de 
regeringsgezinde pers te beanP 
woorden is het met Trefpunt 
steeds meer en meer bergaf ge
gaan. 

Veertien dagen geleden had 
een stel mensen het heel « se
rieus » over de BRT en speel
den het klaar ter gelijker tijd 
het BRT-potje zo dicht moge
lijk te houden. Zeven dagen 
later werd de minister van 
Oorlog ondervraagd door twee 

joernalisten, weer, zoals altijd, 
ontbrak de Vlaams-nationale 
pers, alsof zij niet eens bestaat. 
Eveneens in dit debat over het 
leger was de stem van de 
dienstplichtige totaal afwezig ! 
Wat is nu eigenlijk de bedoe
ling van de BRT ? Wil zij wer
kelijk een ongenietbaar pro
gramma maken ? Een treffen 
waar de mensen waarover het 
gaat ontbreken ? Dit alles is 
echter doelbewust. Voor mij is 
het een vorm van censuur. Het 
opzettelijk onmogelijk maken 
om tot een ernstig gesprek te 
komen. 

De verantwoordelijken van 
Trefpunt zullen er op die manier 
meesterlijk in slagen, hun pro
gramma ongenietbaar te ma
ken zodat niemand er nog aan
dacht voor heeft. Wanneer eens 
een massale reaktie tegen dit 
programma of... kijkt niemand 
meer naar Trefpunt ? 

P.d.M., Steenokkerzeel. 

volksgazet ook 

In haar nummer van 24 april 
jl. had « Volksgazet » het over 
de lotgevallen van een Duitse 
vrouw, sociaal - demokratische 
partijmilitante, die in 1927 een 
Belg trouwde en ons land 
kwam bewonen, om haar over
tuiging werd vervolgd en ver
scheidene Belgen tijdens de be
zetting diensten beweest. Des
niettemin werd ze door ons 
land niet als oorlogsslachtoffer 
erkend, integendeel, ze werd 
als Duitse na de bevrijding 15 
maanden geïnterneerd « zonder 
te weten waaronri en door wie ». 
Ze werd tenslotte vrijgelaten 
met de excuses van hen, die 
haar vrijlating mededeelden. 
Ondanks beëdigde en schrifte
lijke verklaringen van getui
gen bekwam ze geen erken
ning. 

Een vraagje : gaat « Volks
gazet » het nu ook opnemen 
voor de vele Vlamingen die na 
de oorlog de cel inmoesten, 
verkracht en gemarteld wer
den en geknakt voor het leven, 
alleen omdat ze Vlaming wa
ren ? Zoals die vrouw waren 
er duizenden Vlamingen. Kom 
aan, heren van « Volksgazet » 
schrijf ook daar eens over. En 
daarom meer dan ooit : am
nestie ! 

W.L., Borgloon. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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Minister van Financiën Vlerick heeft een traditie heropgeno
men die door zijn voorganger haron Snoy et d'Oppuers onder
broken was, namelijk de periodieke perskonfer>enties, gehouden 
in het ministerie van Financiën. Wat de minister vorige week had 
mee te delen was echter niet van aard om de openbare mening 
gerust te stellen : hij moest erkennen dat tijdens de eerste dri<e 
maanden van het lopende jaar, de openbare schuld gestegen is 
met 33,9 miljard jr. In de overeenkomstige periode van 1971 was 
dat 12,7 miljard geweest. Een nadelig verschil van 21,2 miljard : 
het is geen peulschilletje ! 

riiksschuld neemt snel toe 

oudenaarde 

Minister Vlerick is vanzelf
sprekend op zoek gegaan naar 
geruststellende verklaringen 
om de ongewone toename van 
de Rijksschuld te vergoelijken. 
Hij had het niet gemakkelijk. 
In 1970 bedroeg de aangroei 
van de Rijksschuld voor het 
hele jaar 23,9 miljard fr, en in 
1971 33,3 miljard. D.w.z. dat 
thans in één kwartaal de Rijks
schuld meer is aangegroeid dan 
in het verleden tijdens een 
heel jaar. 

Volgens de minister zal er 
tegen het huidige tempo niet 
verder ontleend worden. We
gens omstandigheden is hij 
verplicht geweest spoedig van 
wal te steken met een emissie 
van 15,8 miljard en een van 
25,2 miljard fr. Samen 41 mil
jard. Hij denkt dat hij op het 
einde van 1972 de 60 a 65 mil
jard fr niet zal moeten over
schrijden. De versnelde plaat
sing van nieuwe leningen is 
het gevolg, zei hij, van de te
rugbetaling van 8,6 miljard fr 
belastingskredieten onder vorm 
van BTW en van vroegere tak
sen op de voorraden. Daarbij 
komt nog dat in versneld tem
po uitgaven van sociale en 
ekonomische aard gedaan wor
den. 

Tot zover de ministeriële uit
leg. Over enkele maanden zal 
men weten of het hier drogre
denen, dan wel een gegronde 
technische verklaring betreft. 

nog maar een begin 
In afwachting dient echter 

toch wel degelijk onderstreept 
dat de Rijksschuld uit de hand 
begint te lopen. 

We kennen het emissie-pro
gramma van de Staat en van 
de grote parastatalen voor het 
huidige jaar nog niet. Maar in
dien minister Vlerick niet méér 
wil emitteren dan 60 a 65 mil
jard, of laten we zeggen 70 
miljard fr, is hij met de twee 
staatsleningen van het eerste 
kwartaal (de 7,25 % lening 
1972-1987, en de lening 1972-

1979-1987 tegen 7 en 7,25 %) 
reeds boven de helft van het te 
plaatsen totaal. 

Vermoedelijk zal hij vóór de 
verlofmaanden toch nog wel 
enkele grotere en kleinere le
ningen moeten aan de man 
brengen. Dan zijn we al onge
veer aan 60 miljard fr nieuwe 
rechtstreekse of onrechtstreek
se Staatsschuld. Vermits na het 
verlof zeker één grote staats
lening zal moeten uitgegeven 
worden, zien we niet in hoe 
minister Vlerick binnen de 
grenzen zal kunnen blijven die 
hij zich zelf gesteld heeft. 

sombere 
vooruitzichten 

De Rijksschuld groeit abnor
maal snel aan en de minister 
van Financiën zal onder de 
dwang van de omstandigheden 
meer moeten lenen dan hij zelf 
qenst : dat lijkt ons een prog
nose die te goeder trouw niet 
kan weerlegd worden. 

Misschien zijn de nadelige 
gevolgen van die te snel aan
groeiende Rijksschuld niet da
delijk voor iedereen voelbaar. 
Over enkele jaren zal echter 
zeer streng geoordeeld worden 
over vroegere regeringen die 
steeds hun heil in gemakke-
lijkheidsoplossingen gezocht 
hebben en die aldus een zware 
nalatenschap op de schouders 
van hun opvolgers laden. Op 
een totale gewone begroting 
van 366 miljard fr voor 1972, 
staat de Rijksschuld thans 
reeds met een bedrag van 60,9 
miljard fr voor rente en del
ging. Na de begroting van na
tionale opvoeding (67 miljard 
fr) is dit de zwaarste post van 
het hele Rijksmiddelenbudget. 
Voor de huidige minister van 
Financiën, maar vooral voor 
zijn opvolgers ziet de toekomst 
er langs die kant niet rooskleu
rig uit ! 

hektor de bruyne, 
senator. 

(vervolg van blz. 1) 
door het verder aantrekken 
van industriële ondernemin
gen, op voorwaarde echter dat 
daarbij terdege rekening ge
houden wordt met het leefmi
lieu en de toeristische roeping 
van het arrondissement. De 
asociale pendel kan verzacht 
worden door de verbetering 
van de verbindingen en door 
een heroriëntering van Brussel 
op Gent. Grote mogelijkheden 
echter liggen er voor het ge
west in de rekreatieve en toe
ristische uitbouw, gelet op het 
stijgend aandeel van de ter
tiaire sektor. In het Oude
naardse werd het leefmilieu 
tot hiertoe gelukkig nog min
der aan'getast dan in vele an
dere streken van Vlaanderen. 
Dit is een biezonder belang
rijke troef, want daardoor kan 
de streek een rustgevende oaze 
worden voor het door de chao

tische 19e eeuwse industrialise
ring zozeer geteisterde Oost-
Vlaanderen. Het ligt immers 
voor de hand dat de behoefte 
aan toerisme en vrijetijdsbe
steding in een landschappelijk 
mooie omgeving sterk zal toe
nemen nu de vrije tijd voor 
brede bevolkingslagen ruimer 
wordt. In deze ontwikkeling 
steekt voor het arr. Oudenaar
de een unieke kans om uit te 
groeien tot een rekreatief ge
west van nationaal belang. Die 
kans moet NU worden waarge
nomen. 

welvaart via 
welzijnszorg 

In ons volgende nummer ko
men wij uitgebreid terug op de 
voorstellen van de VU om dit 
doel te bereiken. Tijdens de 
persconferentie kloegen onze 

woordvoerders ook scherp de 
blijvende achterstelling aan 
van het arrondissement Oude
naarde op allerlei gebieden. 
Daardoor kreeg het gewest tot 
op heden nooit de kans om een 
reëel welvaartspeil, vergelijk
baar met dit van de meeste an
dere Belgische arrondissemen
ten, te bereiken. 

Wanneer thans door de over
heid bij voorrang zou gedacht 
en gewerkt worden aan de 
ekonomische, infrastrukturele 
en vooral toeristische en re
kreatieve uitrusting van het 
arrondissement, dan bestaat de 
mogelijkheitTom — precies in
hakend op de huidige achter
stand — niet alleen welvaart 
te schenken aan de bevolking, 
maar tevens de elders wellicht 
moeilijker geworden stap naar 
welzijn te zetten. Toerisme en 
rekreatie bieden aan deze 
streek een eigentijds perspek-
tief, dat een keerpunt kan wor
den vooral voor de zo noodza
kelijke fixering van een aktie-
ve en kreatieve bevolkings
groep en voor een algemene 
mentaliteitsverschuiving. 

triestige pensioentjes 
Hoe ziet de pensioenpolitiek er uit onder deze regering, 

die zich een sociale regering durft noemen ? 
Een gepensioneerde zelfstandige om het even of het een 

alleenstaande geldt, een weduwe of een weduwnaar, met 
volle pensioen krijgt thans 3.045 frank per maand. Daarvan 
gaat dan nog 310 fr. af aan het ziekenfonds omdat gepen
sioneerde zelfstandigen nu eenmaal het gunstregime voor 
het ziekenfonds niet krijgen. Hem of haar blijft 2.735 fr. over 
per maand of ongeveer 90 fr. per dag. 

Het is zodanig ongelooflijk dat de jongste weken tiental
len zelfstandigen ons komen vragen of dit pensioen wel 
juist berekend is en of men zich voor hen niet vergist heeft. 

beschamend 

Men heeft immers het pen
sioen van de arbeiders met 
5 % verhoogd en vóór 1 ja
nuari zal het nog verhogen, 
men heeft de wedden van de 
ambtenaren ' aangepast met 
ongeveer 20 %, maar die 
eeuwige sukkel van een ge
pensioneerd boertje of klei
ne zelfstandige die valt er 
weer naast. 

Negentig frank per dag. 
Het is beschamend en 
wraakroepend. En dat voor 
mensen die tot hun 65 jaar 
toch ook gewerkt hebben, 
zo niet gezwoegd. 

Door het psychologisch kli
maat van de aanpassing van 
de ambtenarenwedden en 
van de arbeiderspensioenen 
voelen deze gepensioneerde 
zelfstandigen zich hopeloos 
in de steek gelaten en zijn 
ze ten prooi aan wanhoop 
en verbittering. Hen moet 
men niet gaan praten over 
de sociale regering, want 

voor hen bevordert deze re
gering de armoe. 

Ook het gewaarborgd in
komen werd onder deze re
gering nog niet aangepast en 
dat ligt nog lager dan het 
pensioen van de zelfstandige. 

Voor deze uitgestotenen 
komt 90 fr. per dag nog 
haast als een weelde voor. 

verkeerde optiek 

De optiek van de meerder, 
heidspartijen op de pensioe
nen voor zelfstandigen is 'n 
verkeerde optiek. Men 
vraagt altijd wat ze gestort 
hebben, maar hoe kunnen ze 
meer storten als men ziet 
dat elk jaar duizenden land
bouwers en duizenden klei
ne zelfstandigen hun bedrijf 
moeten stopzetten. Is het uit 
weelde dat ze er mee stop
pen of omdat de toestand 
voor hen financieel niet 
meer houdbaar is ? 

Men moet het pensioen 
van de zelfstandigen en het 
gewaarborgd inkomen zien 
in het licht van het noodza
kelijk levensminimum. 

En daar verdwijnt het ele
ment van vroegere stortin
gen. 

hun program 

Trouwens de regeringspar
tijen delen mijn mening. Al
thans deelden zij die vóór de 
verkiezingen toen de CVP 
als levensminimum 60.000 
fr. vooropzette en voor het 
pensioen van de zelfstandi
gen 75.000 fr. En er staat ner
gens bij dat dit pas voor 1975 
zou zijn wanneer weer 4 
jaar lang de munterosie ge
speeld heeft. Terloops ge
zegd die munterosie van 
minimum 4 % per jaar 
speelt ook voor het spaar
geld van de kleine man die 
3.5 % interest krijgt bij de 
spaarkas. 

Het BSP-program drukt 
dit nog sterker uit want 
daar lees ik : « De legisla
tuur moet in het teken wor
den gesteld van de aanpas
sing van de verschillende 
pensioenregimes opdat het 
pensioenbedrag van 7.500 
fr. per maand, hetzij 90.000 
fr. per jaar, worde bereikt 
en bepaalde abnormale toe
standen die voor vroegere 
gepensioneerden bestaan, 
worden weggewerkt ». 

En het program gaat ver
der met de vraag : « Is zulks 
overdeven, wanneer men 
weet dat het Rijk aan zijn 
agenten van 21 jaar een mi
nimuminkomen van 10.000 
fr. per maand waarborgt ?». 

Op deze vraag antwoorden 
wij : « Neen, het is niet te 
veel. Geef het dus maar ! ». 

En het gaat verder. Ik 
lees : « Wat de zelfstandigen 
aangaat, heeft de evolutie 
van opvattingen en feiten er 
ons toe gebracht te vragen 
dat o.a. een einde zou wor
den gemaakt aan het onder
zoek naar de bestaansmidde
len ». 

En andermaals zeggen we, 
waarop wacht men ? 

de bestaansmiddelen 

Want wat zijn dan die fa
meuze bestaansmiddelen ? 
Wat mag een zelfstandige 
hebben aan inkomen alvo
rens men begint af te trek
ken Val niet om : 14.000 fr. 
per jaar of 1.017 fr. per 
maand ! Heeft hij meer dan 
trekt men af van zijn pen
sioen, het is belachelijk ! 

Het verheugt ons dat de 
BSP thans inziet wat wij al 
lang vragen. Zij moet het nu 
maar vlug verwezenlijken 
want heel dit hoofdstuk 
staat onder één grote titel : 
de BSP : « een partij die 
verwezenlijkt wat zij be
looft ». 

ook voor de arbeiders 

_ Terecht vestigt dit pro
gram trouwens ook de aan
dacht op de onvolledige ar
beiderspensioenen, arbei
ders die vóór de oorlog vaak 
van werkgever verwisseld 
zijn en die tientallen jaren 
nadien deze werkgever niet 
meer terugvonden en bijge
volg voor die jaren geen pen
sioen krijgen. Men kan toch 
niet veronderstellen dat zo
vele arbeiders jarenlang 
niet gewerkt hebben en ge
leefd hebben van de zon en 
van de hemelse dauw. 

Sinds jaren spreek ik over 
dit vraagstuk. Wanneer 
wordt het eens opgelost door 
de regering van de monopo-
liumvakbonden ? En dat 
men er niet altijd het deun
tje van het geld er bij gaat 
sleuren. Men moet het geld 
dat er is goed besteden en 
niet te veel schenkingen 
doen aan het groot-kapitaal, 
zoals het geschenk van 2,5 
miljard aan een olieraffina
derij te Ternaaien die 450 
man zal tewerkstellen en de 
lucht van beide Limburgen 
zal verpesten. Om mogelijk 
na een tiental jaren daar 
toch op te doeken. 

Dat is geld verspillen dat 
men beter sociaal kan beste
den. 

En Klein-Ternaaien staat 
niet alleen. 

En er zijn nog andere 
Feluy's. 

wim jorissen. 
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geld(w)olf 

(w.l.) De verzuurde, om
hooggevallen arrivist van de 
Antwerpse BSP, Wim Geld
olf heeft na zijn andere mis
lukte nummertjes, vorige 
week in de Kamer een ver
toning lijkenbesmeuring op
gevoerd. Hij heeft de gege
vens van het herstelfonds 
na 1940 voor de aktivisten 
van 14-18, opgericht onder 
de naam « Bormsfonds », 
nog eens laten uitstallen 
door minister Vranckx. Die 
was zichtbaar vies van dit 
werkje omwille van de dui
delijke bedoeling van de h. 
Geldolf : de nagedachtenis 
van dr. Borms besmeuren. 

Men moet niet veel ken
nen van de persoon en de 
geschiedenis van Borms om 
te weten hoe deze man of
ficiële gelden steeds ge
bruikte voor de zaak waar. 
voor hij streed «totderdood». 
De sekwestermannen van na 
1945 weten best hoe weinig 
er te graaien viel van de op
gelegde boete bij deze man 
die leefde als een francis
caan. 

Zeker een slecht voor
beeld voor een Geld(w)olf 
die, gekend om zijn reeks 
kumuls, al financieel heel 
hoog geklommen is op de 
rug van het politiek-lijdza-
me ex-proletariaat. 

Na de hulde die reeds in 
de jaren vijftig door een 
linkse figuur als prof. Ger-
lo over Borms werd uitge
sproken, past op Geldolf het 
woord dat Rommelpot op de 
Bormsverguizers zette na de 
fusillering in 1946 : « Ze 
spotten : klim op naar de 
paal, kaalkop, oude blinde. 
Het walgde de wolven uit 
het bos gekomen, het ge
beente van de verguizers te 
verslinden ». 

fn was er 

Te Lima (Peru) wordt om 
de twee jaar een grote jaar
beurs gehouden, de « feria 
del Pacifico ». België heeft 
daar een vast paviljoen, dat 
dit jaar echter vrijwel leeg 
bleef. Het enige wat de tal
rijke bezoekers als «beziens
waardigheid » (!) konden 
bewonderen waren enkele 
toeristische en artistieke uit^ 
stalramen en drie uitstalra
men met... revolvers en ge
weren uit de FN-fabriek te 
Herstal bij Luik. Onze Oos-
tendse volksvertegenwoor
diger Miei Vansteenkiste 
heeft de minister van Bui
tenlandse Zaken daarover nu 
een paar hartige vraagjes 
gesteld. 

dood water 

Het Hoger Rijksinstituut 
voor Landbouwindustrieën 
richt te Gent, in samenwer
king met de Associatie der 
Technische Ingenieurs Land
bouwindustrieën en de Stu-
dentengroepering een bie-
zonder interessante studie
dag in met als thema « de 
afvalwaters in landbouw- en 
zuivelindustrieën » (Casino, 
Citadelpark te Gent, op 5 
mei vanaf 10 u.). Vlaamse 
en Nederlandse specialisten 
zullen er hun ervaringen uit
wisselen. Alle belangstellen, 
den zijn van harte welkom. 
Inlichtingen : tel. 09/22.86.32. 

meer 
kinderbijslag ? 

De Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen dringt sterk 
aan op een verhoging van de 
kinderbijslagen. De RKW-
reserves laten dit ruim
schoots toe. Uit enquêtes 
bleek namelijk dat een be
drag van 2000 fr. per maand 
en per kind nodig is om te 
komen tot een « noodzake
lijk geacht inkomen » van 
de gezinnen met kinderen. 
De bonzen van de twee gro-

partijzorg of ziekenzorg ? 
Sinds de wet-Leburton op de ziekteverzekering (1963) zijn wij 

regelmatig getuige geweest van frontale botsingen tussen de twee 
zware tegenspelers van de gezondheidszorg : de machtige lands
bonden der Mutualiteiten en de handige leiders van een bepaalde 
Waals-Brusselse doktersorganisatie. Inzet van de ene zijde heet 
te zijn en zou het in ieder geval moeten zijn : de grote bekommer
nis voor de gezondheid van alle medeburgers en de strijd tegen 
overdreven en willekeurige doktershonoraria. Inzet van andere 
zijde : de vrijwaring van het medisch beroepsgeheim, geneeskun
de van kwaliteit en het persoonlijk kontakt patiënt-geneesheer. 
Voor de mutualisten, dus de verzekerden, die beroep doen op de 
geneeskunde, komt het er op aan, dat zij verzorgd worden op een 
doelmatige en financieel houdbare wijze. Het spel wordt echter 
soms zo grof en cynisch gespeeld, dat de patiënt het kind van de 
rekening wordt. 

In 1964 trachtte Machiavel-
list Leburton het geneesheren-
korps aan zijn machtswellust te 
onderwerpen. Dit korps rea
geerde met een vrij algemene 
en ongelukkige zorgenstaking 
met alle narigheden vandien 
voor de verzekerde. In 1966 
moest de regering Harmei-
Spaak er het bijltje bij neer
leggen daar de Kristelijke Mu
tualiteiten oordeelden dat hun 
BSP-tegenspelers wat al te gro
ve winsten uit het « sisteem » 
haalden. In 1969 werd aan het 
parlement een wet opgedron
gen, die er uiteindelijk op neer
kwam de centen wat evenwich
tiger tussen BSP en CVP te 
verdelen. Sindsdien heeft het 
kunst- en vliegwerk rond de ge
zondheidszorg gemiddeld 4 mil
jard verlies per jaar opgele
verd, dat dan achteraf wordt 
aangezuiverd door staatstus-
senkomsten en verhoogde bij
dragen der verzekerden. Tus
sendoor werd door een ver-
bintenissensisteem, dat al te 
duidelijk op de Brusselse dok-
tersfederatie was afgestemd, de 
Vlaamse patiënt financieel be
nadeeld. 

Een negatief beeld inderdaad. 
Maar feiten zijn feiten en het 
is niet onze schuld dat wij in 
juni 1969 op de tribune van de 
Kamer — tot grote woede van 
de BSP — het bewijs konden 
leveren dat gelden van de 
BSP-ziekenfondsen in grote 
mate werden afgewend van hun 
doel en dienden om de defici-
taire « Volksgazet » in leven te 
houden. 

Een kentering is vooralsnog 
niet in het vooruitzicht. Noch
tans wordt het beroep op de 
geneeskunde almaardoor gro
ter, dus ook de kosten. De wet
geving terzake is echter zo on
doorzichtig dat een kat er haar 

figuurlijke jongen niet in te
rugvindt, tenzij enkele cynici 
die de financiële katjes ervan 
in het donker knijpen. 

Verleden zondag kongresseer. 
de de socialistische Landsbond. 
Leburton, oud-minister van So
ciale Voorzorg, is voorzitter 
van deze Landsbonds en te
vens voorzitter van de BSP, 
wat meteen aantoont dat partij 
en landsbond een pot nat zijn. 

Nochtans werden er een aan
tal behartenswaardige opties 
geformuleerd. Zo o.m. : « Er 
moet een stelsel van gezond-
heidsprestaties bestaan waar
toe iedereen volgens zijn mid
delen bijdraagt en waarvan 
iedereen volgens zijn behoef
ten geniet » én « het gaat niet 
op dat een bepaald geneesheer 
gedurende bepaalde uren tegen 
officiële tarieven werkt, doch 
thuis of in zijn privé-kliniek 
vraagt wat hij wil ». 

Dat de BSP-mutualiteiten de 
geneeskundige controle onaf
hankelijk willen maken van de 
eigen mutualiteiten is een 
nieuw geluid. De toekomst zal 
moeten uitwijzen of het me
nens is. Dat de bijdragen van 

de verzekerden moeten bere
kend worden op meer dan een 
bepaald « plafond » is een stel
ling die wij reeds lang, in het 
kader van een inkomstenher
verdeling voorstaan. Een ad
der onder het gras was echter 
het voorstel de geneesheer een 
bepaalde wedde te betalen 
(forfaitaire geneeskunde). Wie 
terzake van wanten weet be
seft dat hiermee de hele heibel 
weer loskomt, wat intussen ook 
gebeurde. 

Reeds dinsdag werd door een 
betwistbaar initiatief van mi
nister Namêche een zware 
communiqué - oorlog gevoerd, 
waarbij de BSP-Landsbond 
niet de steun kreeg van zijn 
CVP-wederhelft. Hoewel het 
congres nu niet bepaald in het 
teken werd gesteld van de hui
dige spanning tussen de rege
ringspartners, toch zijn be
paalde uitspraken daar gelan
ceerd symptomatisch voor het 
huidig klimaat. De BSP tracht 
haar regeringspartner op all^ 
vlakken te domineren, ook op 
het vlag van het gezondheids
beleid. Met een Leburton als 
voorzitter van partij en Lands
bond en een senator Falize als 
sekretaris-generaal (die bijna 
minister werd) moet dit niet 
eens verwondering wekken. 
Wat de ziekteverzekering en 
de volksgezondheid daarvan 
zullen opsteken ? Heel weinig, 
denken we zo. Want er komen 
teveel macht, geld en elektora-
le belangen bij kijken. 

mik babyion, 

volksvertegenwoordiger. 

Woensdag 26 april, overleed te Brussel, in kristelijke 
gelatenheid, de heer Jozef Vermeylen, geboren te Haacht 
in 1898. 

De slagen van een blinde repressie werden hem niet 
bespaard, maar vermochten het niet zijn onwankelbare 
trouw aan het Vlaamse volk te verbreken. 

De vrienden en kennissen van deze zachtzinnige en 
verdraagzame man zullen hem niet vergeten. 

De Vlaamse aarde weze hem zacht. 
De begrafenis, met Eucharistieviering, is voorzien voor 

dinsdag 2 mei te 11 uur in de Abdijkerk van Grimbergen. 

te vakbonden pruttelen ech
ter tegen, vooral dan de so
cialisten. Zij zouden het be
schikbare geld liever beste
den aan projekten die beter 
in hun syndikale kraam van 
pas komen. 

Wij vragen ons af : wat 
belet de Bond, die er prat 
op gaat te spreken namens 
300.000 gezinnen, eens duch
tig met de vuist op de mi
nisteriele tafels te bonken ? 
Of is het dan toch waar dat 
de eeuwige « voorzitter-met
verlof », CVP-minister Van 
Mechelen, en zijn politiek 
vriendje Karel Grijseels 
( afgevaardigde - beheerder 
van de Bond) blijven verhin
deren dat de BGJG einde
lijk eens zou gaan optreden 
als een drukkingsgroep van 
betekenis. Merken de leiders 
van de Bond dan niet dat 
hun grote vereniging al ge
ruime tijd niet meer « au 
sérieux » genomen wordt 
door de heren van het esta
blishment ? 

vrouw en 
samenleving 

De Vereniging van Vlaam
se Leerkrachten (VVL) pu
bliceerde zopas, in het kader 
van haar reeks lesteksten 
over maatschappijvorming, 
een handzame tekst over 
« de rouw in de samenle. 
ving ». Het sukses van deze 
puik verzorgde lestekst (4 
gedrukte blz) is buitenge
woon groot onder de leer
krachten. Wie van de twee
de druk wil genieten sture 
onmiddellijk zijn bestelling 
door : Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten, An-
jelierlaan 25, 8400 Oostende, 
prk 8965.94, 5 fr. per exem
plaar. Per 20 exemplaren 
ontvangt de leerkracht één 
exemplaar gratis. 

winst : 
1,19 miljard 

D e elektriciteitsmaat
schappij EBES heeft in 1971 
een netto-winst geboekt van 
1,19 miljard. Geen peulschil-
letje, voorwaar. En ondertus
sen staan de zelfstandigen 
en de middenstanders maar 
verder aan de poort te be
delen om wat schappelijker 
elektriciteitstarieven te be
komen. 

vujo en Vietnam 
Een delegatie van de Vujo 

wil deelnemen aan de Viet-
nambetocing te Antwerpen 
op 6 mei. Op 22 april besprak 
de nationale Vujo-raad deze 
aangelegenheid en deelde na 
afloop volgend communiqué 
mede aan de pers : « De Na-
tionale Raad van de Volks
unie-jongeren heeft 'n voor
bereidingsvergadering ge
wijd aan de Vrede-Voor-
Vietnam - mars, ingericht 
door de Humanitaire Werk
groep X. In de lijn van de 
pacifistische gedachte die in 
de Vlaamse beweging een 
constante is en in de lijn van 
het bevrijdingsnationalisme, 
eist de Vujo volledig zelfbe
schikkingsrecht voor het 
Vietnamese volk, zonder im
perialistische inmenging 
van Westerse of Oosterse 
grootmachten. De Volksunie
jongeren betreuren dat door 
bepaalde personen verwar
ring wordt gezaaid met ar
gumenten die niets met de 
grond van de zaak te maken 
hebben ». 

achteruit ! 
Het Vlaamse lager- en 

kleuteronderwijs boert ach
teruit. Dit verklaarde de h. 
Garré, sekretaris van het 
Vlaams Onderwijscentrum 
(VOC) maandagavond tij
dens een bijeenkomst van 
VVL-Brussel. In het kleuter
onderwijs wordt dit jaar een 
verlies genoteerd van 5,5 %, 
terwijl ook het nederlands-
talig lager onderwijs een 
vermindering met 2,5 % 
vaststelde. Het franstalig 
kleuteronderwijs groeide 

daarentegen aan met 197 
kleuters, terwijl ook het 
franstalig lager onderwijs 
er met 3 % op vooruit ging. 

Dit klinkt dan wel heel 
anders dan wat begin sep
tember in « De Standaard » 
in grote opmaak te lezen 
stond, nl. dat het Vlaams 
onderwijs te Brussel erop 
vooruit gegaan was, en dat 
de invoering van de « liber-
té du père de familie » dus 
geen invloed had. Maar ja, 
toen stonden we aan de voor
avond van de parlementsver
kiezingen en zo'n loze bewe
ring speelde in de kaart van 
de CVP-bewegingsstrategen. 
De h. Grijseels, voorzitter 
van het VOC en pion van 
Van Mechelen, beperkt zich 
overigens niet tot dergelijke 
partijdige hand- en span
diensten alleen. 

Stippen wij nog aan dat 
van de beloofde 98 nieuwe 
Vlaamse peutertuinen te 
Brussel er nog altijd maar 
68 werden geïnstalleerd 
waarvan sommige dan nog 
puur teoretlsch. Beloven 
maar niet geven... 

exploration 

du monde 
Koppige Vlaamsgezinde 

Gentenaars, die de « Touring 
Club van België » al mores 
leerden, maken het momen. 
teel de franskiljons van 
« Exploration du Monde » 
biezonder lastig. Telkens zij 
met hun Franse voordrach
ten in de Arteveldestad ko
men zit het er tegen. Zo ook 
vorige maandagavond In de 
opera : het werd een kennis 
van je welste, tot de politie 
er uiteindelijk een einde aan 
maakte. Maar of het daar
mee gedaan is... 

nazareth wil 
geen vliegveld 

Op een persconferentie 
stelde het « Actiekomitee 
geen vliegveld te Nazareth» 
een Indrukwekkend dossier 
ter beschikking van de pers. 
Daarin wordt glashelder 
aangetoond wie i e promo
tors zijn van de nieuw aan 
te leggen Gentse luchtha
ven, welke hun « argumen
ten » zijn en wat de bevol
king van de streek daar te
recht tegen inbrengt. Het 
wordt met de dag duidelij
ker dat een objektief en we
tenschappelijk onderzoek 
naar de noodzakelijkheid 
van een dergelijke luchtha
ven in het Gentse zich voor
afgaandelijk opdringt. In
middels maakt het doelma
tige volksverzet tegen be
paalde Gentse plannen bur
gemeester Van den Daele 
zo ongeveer razend. Hij wil 
nu ontslag nemen als voor
zitter van de intercommuna
le « Veneco », want het 
wordt tegenwoordig al te 
bar met al die milieube
schermers, zo briest hij te
gen al wie het horen wil. 

moet er nog 
zand zijn ? 

Wij lezen in « De Gids op 
Maatschappelijk Gebied », 
63e jaargang, maart '72, het 
tijdschrift voor sociale, cul
turele en syndikale proble
men, ACV-strekking. het 
volgende in een artikel over 
binnenlandse politiek : «Men 
mag besluiten dat de ver
kiezingen van 21 november 
1971 veel te vroeg werden 
gehouden. Maar men moest 
de installatie van de Brus
selse Agglomeratieraad en 
van de twee Cultuurcommis
sies bespoedigen, om de vrij
heid van het gezinshoofd op 
1 september 1971 te kunnen 
Invoeren. Die vrijheid is er, 
van de tegenprestatie kwam 
nog niets in huis ». 

En zeggen dat wij,Vlaams-
nationalisten, enkele maan
den geleden afgetekend wer
den als : steeds-negatieven 
of als geen-vertrouwenheb-
benden in de toenmalige re
gering. Ook door de mensen 
uit de ACV-groep ! 
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In opdracht van « Het Laatste Nieuws » heeft het onafhanke
lijk studiebureau « International Research Associates Europa » 
(INRA) van 18 februari tot 2 maart jl. een grote opiniepeiling 
|:ehouden om na te gaan hoe de Belgen nu zouden stemmen en 
wat zij denken over de huidige regering. Nu weten wij wel dat 
elke opiniepeiling met een korreltje zout dient genomen (meer 
dan 1/3 van de aangesprokenen antwoordt niet op politieke vra
gen) maar het geeft toch wel een aantal tendenzen aan. Ziehier 
dan enkele bevindingen uit de recente peiling van het INRA. 

In vergelijking met de verkiezingsuitslagen van 7 november '71 
gaan alle partijen lichtjes achteruit (PVV : — 1 % ; BSP : 
— 0,9 % ; CVP-PSC : — 0,1 % ; FDF-RW : — 0,2 %) behalve de 
KP die stagneert en de Volksunie die 0,7% bijwint. Ook het aantal 
blanco's en onbeslisten liep op met 1,5 %. Grote verschuivingen 
tekenen zich volgens de enquête na 7 november '71 niet af dus. 
Vermeldenswaard is alleszins dat ook volgens dit onderzoek de 
Volksunie de grootste aantrekkingskracht blijft uitoefenen op de 
Jonge kiezers, zoals reeds bleek uit alle vorige opiniepeilingen. 
Zestig procent van het VU-kiezerskorps zou minder dan 35 jaar 
oud zijn. Een meerderheid van de VU-kiezers bestaat uit mannen, 
in tegenstelling met de CVP en de PSC die méér vrouwelijke dan 
mannelijke kiezers tellen en die komen voor meer dan 8 % van 
buiten de grote steden. In de enquête tekent verder PVV-verlies 
zich het duidelijkst af en dan voornamelijk in Vlaanderen. Drie 
procent van de PVV-kiezers op 7 november zouden nu voor de 
VU stemmen. Een groot percentage van de VU-ktezers heeft mid-

opiniepeiiingen 

het vu-kiezerskorps is jong en volgt 

met aandacht het politieke leven 

delbare en hogere studies gedaan. Het VU-kiezerskorps volgt ook 
met méér aandacht dan de kiezers van de andere partijen het po
litiek gebeuren in dit land. Met de kennis van de politiek is het 
overigens bij de brede lagen van de bevolking, heel pover gesteld : 
niet eens de helft van de bevolking weet welke partijen de huidi
ge regering vormen. De KP- en CVP-kiezers weten er het minst 
van, resp. 40 % en 44 % van hen wisten uit welke partijen de hui
dige regering werd samengesteld. De kiezers van het FDF-RW 
en van de Volksunie zijn daarvan het best op de hoogte : resp. 
63 % en 66 % van hen wisten tenminste dat CVP en BSP de rege
ring vormen. Als kommentaar bij deze cijfers schrijft « Het Laat
ste Nieuws » : « Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door hun 
hoger onderwijsniveau en waarschijnlijk ook door een grotere po
litieke belangstelling ». Stippen wij nog aan dat 67 % van de VU-
kiezers positief staat tegen een eventuele deelname van de VU 
aan een regering, en dat bij de CVP-ers de grootste bereidheid 
onder de andere partijen bestaat om met de VU samen in de re
gering te zetelen. 

Uit de gegevens van dergelijke opiniepeilingen kan men duide
lijk opsnuiven waarom bijvoorbeeld CVP en BSP zo weigerachtig 
staan tegenover de eventuele afschaffing van de kiesplicht. 
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Het bh]kt dan toch geen 
grap te zijn, dat nieuwe wa
penschild van de pas opgerich
te Nederlandse Cultuurraad 
(zwarte leeuw met rode tan
den en klauwen, op gouden 
veld, omringd door vijf zwarte 
sterren). De vroede vaderen 
hehhen zich doodernstig over 
dit ontwerp van dr. Warlop 
gebogen en het geschikt bevon
den. Het ziet er dan ook naar 
uit dat dit heraldieke mis
kraam van onmiskenbaar pro
vincialistische inspiratie wel
dra in al zijn belachelijkheid 
zal prijken op het drukwerk 
van de Cultuurraad. Tenzij de 
heren nog tijdig op hun gro
teske stappen terugkeren. Ge
beurt dit niet, dan kunnen wij 
het over enkele jaren beleven 
dat hun leeuw-die-zwarte-ster
ren-ziet aan de gevel hangt van 
gemeentehuizen waarin de 
CVP het voor het zeggen heeft. 

Het is een belachelijk geval, 
want het lag toch voor de hand 
dat de Nederlandse Cultuur
raad als zegel doodgewoon de 
zwarte leeuw op gouden veld 
van de Vlaamse beweging zou 
kiezen ! Wij weten het ook wel 
dat het oorspronkelijke wapen
schild van het graafschap 
Vlaanderen de leeuw met rode 
klauwen en tong was, maar het 
begrip « Vlaanderen » is gaan
deweg ruimer geworden en de 
zwarte leeuw op goud is dé 
vlag gewoi-den van de strijden

de Vlamingen, de strijdbanier 
van het Vlaamse volk. Déze 
vlag moet de vlag van het au
tonome Vlaanderen worden en 
déze leeuw siere het best het 
segel van de Nederlandse Cul
tuurraad. 

Wat kan het ons verdommen 
dat op de hoofding van het hui
dige parlementaire briefpapier 
ook een zwart leeuwtje prijkt, 
dat het unitaire parlement al
dus het symbool van het 
Vlaamse volk misbruikt. De 
Belgische leeuw is een gouden 
leeuw en niet de zwarte Vlaam
se leeuw. 

En dan die sterrenhistorie. 
Je knijpt jezelf in de arm om 
zeker te zijn dat je niet droomt 
als je de oubollige « argumen
tatie » daarvoor verneemt : 
« Om aan te tonen dat deze 
Cultuurraad niet alleen be
voegd is in Vlaanderen, maar 
ook zijn zegje heeft in de an
dere Nederlandstalige provin

cies van België l » Mijne heren 
is het dan nog niet tot u door
gedrongen dat het begrip 
« Vlaanderen » vandaag ten 
minste de vijf provincies van 
België omvat waar Nederlands 
wordt gesproken ? En wat doe 
je met die zwarte sterren moch
ten de huidige provinciale om
schrijvingen ooit afgeschaft 
worden of in aantal gewijzigd? 
Wij vragen ons in gemoede af 
waarom zo nodig de nadruk 
diende gelegd op de huidige 
provincies. tenzij sommige 
CVP-ers daarmee bepaalde po
litieke bedoelingen zouden heb
ben Als het zo is, dan hadden 
ze beter een wit schaap met 
vijf poten genomen op gele 
achtergrond : dit zou een beeld 
geven van de « autonomie » 
zoals de CVP die ziet, provin
cialistisch gefundeerd, en bo
vendien corresponderend met 
de geliefde kleuren (geel, wit) 
van de pau.selijke vlag... 
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Zorgzame Vlamingen uit de streek van Komen ontfermden zich 
over de-re afgewaaide straatnaamborden en bezorgden ze aan 
vu-senator Vandezande. Die overhandigde ze vorige week aan 
de wettige eigenaar, minister van Binnenlandse Zaken Van tls-
lande, vanzelfsprekend met het dringende verzoek de nieuic aan 

te brengen platen conform te maken met de taalwet. 

wij in nederiand 

prins claus neemi het op tegen regering 
(jeeveedee) Prins Claus, de echtgenoot van de Nederlandse kroonprm-

ses Beatrix, heeft het verkorven bij een aantal ministers. De man die 
bij zijn huwelijk, zes jaar geleden in de roerige Provo-periode, rook-
bommetjes naar de trouwkoets kreeg gesmeten, heeft zich ontpopt tot 
een voorvechter van ontwikkelingshulp en hij gaat daarbij « gewa.agde » 
projekten niet uit de weg. Dat is niet naar de zin van bepaalde ministers 
uit het kabinet-Biesheuvel, en vandaar dat de naam van de uit Dmtslana 
afkomstige prins-gemaal de laatste dagen nogal m opspraak was. 

Claus die zich in Nederland 
voortreffelijk heeft ingeburgerd 
(hij spreekt de Nederlandse taal 
beter dan zijn schoonvader prins 
Bernhard die nochtans al 34 jaar 
met de huidige koningin Juliana 
getrouwd is), is sinds enige tijd 
voorzitter van de Nationale Kom
missie voor Ontwikkelingsstrate
gie, een organisatie die onder aus
piciën van de Verenigde Naties 
werkt. Deze kommissie adviseert 
de regering voor wat betreft al
lerlei aktiviteiten die in het land 
worden opgezet en die verband 
houden met hulp en steun aan 
ontwikkelingslanden. Zulke akti
viteiten komen lang niet altijd in 
het straatje van de regering van 
pas. Immers, zij onderhoudt offi
ciële betrekkingen met landen in 
Latijns-Amerika of Afrika of in 
Europa (Portugal) en het zijn 
juist dié landen die zeer kritisch 
bekeken worden door de diverse 
aktiegroepen. 

koffie-aktie 

Een veelbesproken voorbeeld 
was dat van het komitee dat zich 
teweer stelde tegen het gebruik 
van koffie uit Angola in Neder
land. Dit komitee slaagde erin de 
belangrijkste koffiebranders in 
het land over te halen om niet 
langer koffie uit de Portugese ko

lonie te importeren. Deze koffie 
wordt, aldus stelde het Angola-
komitee, geoogst onder omstan
digheden die ergerlijk zijn voor 
de arbeiders. Aan de aktie van het 
komitee was ook een poging ver
bonden om een bedrag van de 
regering los te krijgen waarmee 
de bevrijdingsbeweging in Angola 
geholpen zou worden. De kom
missie van prins Claus stond wel 
positief tegenover de verstrekking 
van het geld, maar de kristelijke 
minister Boertien stelde er zich 
vierkant tegenover. Hij kreeg de 
steun van de kristelijke partijen 
in het parlement en dus kwam er 
van de financiële steun aan de 
A n g o l e s e bevrijdingsbeweging 
niets in huis. 

Men zal begrijpen dat deze gang 
van zaken bij het kristelijke, 
vooral het protestantse volksdeel 
van Nederland moeilijk lag. Aan 
de ene kant leeft hier een sterke 
aanhankelijkheid ten opzichte van 
het koningshuis (waarvan Claus 
deel uitmaakt), anderzijds vrtl 
men de solidariteit met de kriste
lijke ministers niet verbreken. Er 
ontstond daardoor een zekere 
voorrang om prins Claus op een 
voorzichtige wijze te ontheffen 
van zijn voorzitterschap van de 
Nationale Kommissie voor Ont
wikkelingsstrategie. De prins zelf 
hield echter voet bij stuk, ook 
toen premier Biesheuvel hem 

voorzichtig liet weten dat de kans 
bestond dat hij (Claus) inzet zou 
worden van een openbare diskus-
sie. 

protest-telegram 

Minister Boertien en een aantal 
van zijn kollega's (o.a. Schmelzer 
van Buitenlandse Zaken) zijn ook 
niet erg gelukkig met de subsidie 
die de kommissie van prins Claus 
wist te verkrijgen voor een bro
chure over de Unctad-konferentie 
in Chili. Deze brochure wordt ver
spreid ter gelegenheid van de 
Unctad-zondag die op 30 april in 
de Nederlandse kerken wordt ver
spreid. Er staan kritische artike
len in over de regering en er 
wordt in voorgesteld om een pro
test-telegram aan « Den Haag » 
te sturen. De kerkbezoekers zul
len door het opsteken van hun 
hand te kennen moeten geven of 
ze het eens zijn met het protest. 
Een situatie die het weekblad 
Vrij Nederland de volgende pas
sage deed schrijven : « Boertien zit 
er nogal mee in zijn maag : hij 
is een trouw kerkganger en zal 
er dus op 30 april, evenals een 
paar collega's mee gekonfronteerd 
worden. Een aardig plaatje voor 
een alerte fotograaf : de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking 
die de hand omlaag houdt bij de 
stemming over een door hem ge
subsidieerd voorstel ». 

Juist de afgelopen week kon 
men meer geluiden vernemen 
over een mogelijk aftreden van 
prins Claus als voorzitter van de 
ontwikkelingshulp-k o m m i s s i e. 
Sommige dagbladen vroegen zich 
in hoofdartikelen af of de funktie 
van de prins wel te verenigen 

is met die van zijn staatsrechtelij
ke positie als lid van het konings
huis. Nu blijkt echter dat het 
grootste deel van de leden der 
kommissie ontslag zou nemen 
wanneer Claus zou besluiten het 
voorzitterschap op te geven. En 
voor dit dreigement schrikken de 
politici in Den Haag toch wel te
rug. 

populariteit 

Ondanks alle opspraak die over 
deze zaak verwekt is, zal de prins 
die zijn progressieve ideeën nooit 
onder stoelen of banken heeft 
verborgen, wel voorzitter van de 
kommissie voor ontwikkelings
strategie blijven. Hij heeft juist 
door de wijze waarop hij aan het 
openbare leven in Nederland mee
doet, veel populariteit verworven, 
zowel in politieke kringen als bij 
de bevolking. En men is nu in 
het algemeen in Nederland wel 
zover dat men zijn kritiek liever 
richt op een of meer ministers 
dan op een figuur uit het konink
lijk huis die kontroversiële zaken 
niet uit de weg gaat. 

De enige mogelijkheid die mi
nister Boertien en zijn kollega's 
hebben om voorgoed een einde te 
maken aan de diskussies, bestaat 
in het ontbinden van de ontwik
kelingshulp-kommissie. Maar om
dat deze opgericht is voor een pe
riode die pas in 1973 verstrijkt, 
gelooft niemand dat de bewinds
man tot zo'n krasse maatregel zal 
overgaan. Over meningsverschil
len tussen de Nederlandse rege
ring en prins Claus zullen we 
daai'om waarschijnlijk vóór die 
tijd nog wel meer te horen krij
gen. 

ik 
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wetsvoorstellen 

De Senaat nam een wetsvoor
stel van senator Bouwens in over
weging betreffende wijziging van 
art. 25 van de wet van 30 juli 1938 
inzake het gebruik der talen bij 
het leger. Senator Vandezande 
diende een wetsvoorstel in tot in
stelling van een Vlaamse, Waalse 
en Duitse subnationaliteit en van 
afzonderlijke inschrijving in de 
bevolkingsregisters alsmede tot 
het veranderen van subnationali
teit. Senator Coppieters diende 
drie wetsvoorstellen in (lawaaibe
strijding, ekon, en soc. intregratie 
van minder-validen en vaststel
ling van een pecundair statuut, 
anciënniteit en pensioen van een 
hele reeks ambtenaren). 

schandaal sabena 

Senator Vandezande hield een 
echt rekwisitoor tegen de Sabena 
in het kader van zijn interpellatie 
tot de minister van Verkeer. Hij 
ontleedde eerst de financiële poli
tiek van deze maatschappij en 
kwam, cijfers bij de hand, tot het 
besluit dat hier een echt wanbe
leid gevoerd wordt. Als oorzaken 
van het deficiet stelde hij het ont
breken van prospektie vast, een 
leemte die voor een kommercieel 
opgevatte onderneming onaan
vaardbaar is. Tot 1960 teerde de 
Sabena op het monopolium van 
het luchtverkeer met Kongo, om 
pas later enige expansie na te stre
ven. Een tweede oorzaak van het 
chronisch verlies noemde de in-
terpellant de interne geldverkwis
tingen (gepensioneerde direkteu-
ren laat men nog een slordige mil
joen per jaar verdienen, een leger
tje op rust gestelde legerofficieren 
die er hoge maandwedden opstrij. 
ken, allerlei « zendingen » naar 
het buitenland). Verder geschiedt 
de opleiding van het personeel to
taal ongeordend en geografisch 
verspreid (men stuurt grondper
soneel naar New York terwijl 
men ter plaatse over de vereiste 
technische school beschikt, bevolkt 
door kursisten van andere maat
schappijen). De weddestruktuur 
is een echte warboel, men kan er 
gunsten toestaan strijdig met de 
officiële voorschriften. De inter-
pellant verwierp de suggestie, de 
Sabena te privatiseren, als onzin 
als men nagaat dat er in de be-
heerraad mensen zetelen, die in 
de privaat-nijverheid werken en 
er toch niet in slagen een gezonde 
situatie te bewerken. De werkelij
ke macht berust bij het uitvoe
rend komitee. Niettemin werd het 

voorstel tot hervorming door een 
beroep te doen op het organisatie-
buro dat ('e KLM saneerde, afge
wezen, vermits de Sabenatop er 
de voorkeur aan gaf zich zelf te 
saneren, wat in de praktijk neer
kwam op een « sanering » ten kos
te \an de kleine man in het be
drijf. Spreker uitte hierbij zijn 
verbazing over het uitblijven van 
enige sindikale reaktie ter zake. 

Na nog ettelijke voorbeelden 
van wanbeheer te hebben aange
haald achtte de interpellant het 
onaanvaardbaar dat de voogdijmi
nister, die het deficiet moet del
gen, geen macht beweert te heb
ben. Dan schakelde hij over op de 
taaiverhoudingen in de Sabena, 
als onderneming waarvan de staat 
90 % der aandelen bezit, onder
worpen aan de taalwetten. Ze 
heeft integendeel voortdurend ge
poogd aan de toepassing ervan te 
ontsnappen en past ze trouwens 
niet toe, wat spreker met cijfers 
illustreerde (aan de top 52 Frans-
taligen tegen 8 Nederland-taligen, 
bij de hoofdpiloten 7 tegen 2, bij 
de diensthoofden 122 tegen 32, bij 
de vlieginstrukteurs 5 tegen 1, 
enz.). Bij benoemingen wordt met 
de taaiverhoudingen praktisch 
geen rekening gehouden, het RMZ-
stamboek is eentalig Frans, een 
nieuw wordt beloofd tegen de tijd 
dat er een nieuw statuut zal zijn. 

Tot besluit stelde senator Van
dezande enkele vragen, waarvan 
er een is die pertinent is : wat 
denkt de minister van het beheer 
van Sabena waarbij de Franstali-
gen er jaarlijks in slagen miljoe
nen deficiet te maken, hoewel er
van wordt uitgegaan dat be
kwaamheid moet primeren op de 
taalwet. Sen. Vandezande eindig
de met een cynisch citaat uit een 
artikel van de heer Nys in « Sa
bena » : « De tekst van de wet 
geldt enkel voor de drukker, de 
geest voor de Sabena ». Die totaal 
nieuwe rechtstaal is volstrekt on
aanvaardbaar. 

Minister Delmotte antwoordde 
in de trant van zijn voorganger, 
de « onovertroffen » Bertrand : 
brutaal loochenen van feiten, 
naast de kwestie met (de zoveel
ste) beloften waar hij werkelijk 
niet anders kon. Hij oogstte alleen 
applaus bij de CVP-PSC. 

in de bres voor de 

landbouw 

In het debat over de begroting 
Binnenlandse Zaken 1972 oefende 
senator Persyn gegronde kritiek 
uit op diverse praktijken ten aan
zien van de landbouw en de land-
bouwgemeenten. Zijn praktische 

kennis van het vraagstuk het hem 
trouwens toe verscheidene onder
brekers terecht te wijzen. Zo 
handelde hij over de onderhouds
kosten van landelijke wegen, die 
vaak hoger zijn dan wanneer men 
de betrokken wegen zou betonne-
ren ; over de lasten en uitgaven 
van een opgedrongen ruilverkave
ling, waarvan hij de subsidiëring 
te gering achtte en de verdeling 
der lasten onrechtvaardig ; over 
het feit dat niet minder dan een 
derde van de opbrengst der op
centiemen naar de onroerende 
voorheffing gaat, een belasting die 
te zwaar op de landbouwers en 
de kleme grondbezitters weegt. 

Senator Persyn klaagde ook de 
zware last van de BTW voor de 
gemeenten aan en vroeg de mi
nister wanneer nu de gelijkscha
keling in de toelatingsvoorwaar
den voor aanwerving van gemeen, 
tepersoneel zal gebeuren. Hij pleit
te verder voor een aanpassing der 
lonen van het Jager gemeenteper
soneel en vroeg tot slot de her
ziening van de wet op de pensioen
regeling voor gemeentemandata
rissen. Hij haalde een treffend 
voorbeeld van wanverhouding aan 
in het huidige pensioenstelsel. 

Een korte « dissertatie » waar 
geen speld tussen te krijgen was. 
De zelfde senator handelde in de 
namiddagzitting na de interpela-
tie De Seranno tot de minister van 
Landbouw over het uitblijven van 
belangrijke infrastruktuurmaat-
regelen en het gebrek aan land
schapsverzorging in agrarische 
gebieden. Hij wees er o.a. op dat 
de door de wet van 1970 voorziene 
kredieten voor landschapszorg 
niet worden gebruikt. Hij somde 
hierbij aansluitend de normen op 
die volgens hem zouden moeten 
gelden bij ruilverkaveling met het 
oog op het behoud van het land-
schapsschoon. 

duinen van de panne 
verknoeid 

senator guido van in 

Nauwelijks heeft senator Van 
In geïnterpelleerd over de ver
keerde inplanting van de nieuwe 
zeesluis te Zeebrugge of hij moest 
opnieuw over een andere onheils
tijding interpelleren, de verkave
ling van het duinengebied te De 
Panne. 

Inleidend maakte hij de histo
riek van dit geval : de klassering 
bij koninklijk besluit van dit dui
nengebied reeds vóór de oorlog, 
bekrachtigd na de tweede wereld
oorlog, nadien staatseigendom en 
tot rijksreservaat verklaard. De 
verwachting was dat het resteren
de deel van de duinenstrook in 
het reservaat zou worden geïnkor-
poreerd. Dit laatste is niet gebeurd 
integendeel het gemeentebestuur 
van De Panne besloot tot de ver
kaveling via een bijzonder plan 
van aanleg, met een opdeling in 
vijf zones van het gebied, nl twee 
voor hoogbouw, één voor Horeca
bedrijven en handelshuisjes, één 
voor villa's met 2000 m2 grond en 
één voor villa's met 1500 m2 
grond. Een direkt gevolg daarvan 
is dat een wig gedreven wordt tus
sen de kust en het reservaat en 

dat meer dan de helft van de dui
nenstrook ten westen van De 
Panne van de zee wordt afgesne
den door de hoogbouw. Het BPA 
werd goedgekeurd zonder reke
ning te houden met de klassenngs-
besluiten, zonder advies laat staan 
goedkeuring van de kommissie 
van landschappen en monumen
ten, die zelfs ondanks herhaald 
aandringen geen inzage verkreeg 
van het bijzonder aanlegplan. 

Senator Van In wees dan op de 
zonderlinge houding van de minis
ter (De Saeger), die in de Kamer 
verklaarde dat er geen verkave
ling gebeurt, niettegenstaande de 
advertenties van de promotoren 
het tegenovergestelde bewijzen. 
Hl] antwoordde niet op de vraag 
naar de draagwijdte der klasse-
rmgsbesluiten en ten slotte be
weert hij dat de openbare mening 
zal evolueren naarmate het BPA 
gestalte verkrijgt. 

Na op de verkwanseling van de 
hele kust te hebben gewezen toon
de de interpellant de onlogische 
houding van de minister aan : 

' eensdeels moet volgens de minis
ter de hele gemeenschap van be
paalde gebieden kunnen profite
ren, anderdeels sluit de door hem 
gesteunde verkaveling dit genot 
door het groot publiek ten enen 
male uit. 

Tot slot herinnerde spreker aan 
de standpunten van verscheidene 
verenigingen, ekologen en urba-
nisten, die eenstemming de aan 
de gang zijnde werken afwijzen 
en vroeg zich sarkastisch af, of 
de Grote Markt van Brussel mag 
verkaveld worden van het ogen
blik af dat daarmee een Michel
angelo of een Corbusier zou be
last worden. 

De minister handhaafde echter 
koppig zijn in de Kamer gefor
muleerd standpunt (tot en met 
zijn felicitaties aan het gemeen
tebestuur van De Panne) doch 
moest het intussen beleven dat 
zijn partijgenoot en koUega Van 
Mechelen, minister Nederlandse 
Kuituur, de stopzetting der wer
ken beval, incident waaraan sena
tor Van In herinnerde in het ta
melijk vinnig debat dat op het 
antwoord van de minister volgde 
en waardoor voor de interpellant 
gelegenheid ontstond de minister 
op nog meer tegenstrijdigheden 
te betrappen. 

justitiebegroting 

en amnestie 

Senator Van In deed tijdens het 
debat over de begroting van Jus
titie 1972 een beroep op minister 
Vranckx, opdat deze maatregelen 
zou treffen om de naweeën van 
de repressie op te ruimen, vooral 
wat betreft pensioenen en aller
lei andere sociale vergoedingen. 

Vooraf had hij een lans gebro
ken voor meer internationale sa
menwerking inzake voorkomen 
en bestrijden van de misdadig
heid. Hij vroeg ook, dat men de 
wetgeving over de voorbehoeds
middelen uit de pornografische 
sfeer zou halen. Hij drong er op 
aan, opdat men dit vraagstuk po
sitiever dan tot nog toe zou bena
deren. 

Ten slotte handelde de senator 
nog over bepaalde strukturele te
korten in de rechtbanken. Als 
advokaat is hij goed genoeg ge
plaatst om met kennis van zaken 
te handelen. Zo ziet senator Van 
In in het invoeren van een soort 
mobiliteit een hulpmiddel om aan 
het personeelstekort in de arron
dissementsrechtbanken te verhel
pen, in afwachting dat men een 
meer definitieve oplossing vindt. 

vraagt en gi j zult 

verkrijgen... 

Maar niet in het parlement te 
oordelen naar volgend excerpt uit 
het senaatsdebat over de rijks
middelenbegroting van 13 april jl. 

de heer Vanaudenhove — Mag ik 
u een vraag stellen ? 
de heer Eyskens — U mag vragen 
wat U wil (vrolijkheid) 
de heer Jorissen — Ge krijgt toch 
nooit wat ge vraagt... 
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wetsvoorstel len 

Senator M. Coppieters diende 
meerdere wetsvoorstellen in : 
o.m. bestrijding van het lawaai ; 
beperking van de vergoedingen 
van beheerders van vennootschap
pen die van staatsteun genieten ; 
economische en sociale integratie 
van de minder-validen en anciën-
niteits- en pensioenregeling van 
mensen in openbare dienst die bij 
de bevrijding zonder vonnis wer
den geschorst uit hun ambt of 
dienst. 

gemeentelijke 
vraagstukken 

Senator Van Haegendoren han
delde tijdens de bespreking van 
de begroting van Binnenlandse 
Zaken vooral over de samenvoe
ging van gemeenten en vroeg zich 
daarbij af of de minister wel zal 
rekening houden met de uitge
brachte kritiek op de wet ter zake. 
Hij herinnerde aan een rondschrij
ven van minister Vander Poorten 
waarin deze vroeg hoe het stond 
met de toepassing der taalwetten 
in de diverse ministeries, circulai
re die zijn opvolger Harmegnies 
weigerde te bekrachtigen. Hij han
delde verder over de plicht van de 
regering, om de funktie der ge
meenten na te gaan vóór een 
eventuele samenvoeging, die niet 
door elektorale motieven mag ge-
inspireerd zijn ; over de beroeps
scholing van gemeentepersoneel 
(waarvoor hij een grotere inspan
ning vroeg) ; en brak ten slotte 
een lans voor de subsidiëring van 
gemeentelijke kulturele vereni
gingen ook in deficitaire gemeen
ten, waarover geruime tijd gele
den besprekingen werden aange
knoopt. 

late begrotingen en 
manhattan center 

VU-senator Wim Jorissen stelde 
eerste-minister Eyskcns volgende 
twee vragen. 

De eerste betreft het feit dat de 
begrotingen van Nationale Opvoe
ding, Openbare Werken, Kuituur, 
Verkeerswezen, PTT en Ekonoml-
sche Zaken, ondanks de herhaalde 
beloften van de eerste-minister, 
thans einde april, nog niet werden 
ingediend. 

Als Kamer en Senaat niet in ju
li en augustus willen zetelen zal 
de bespreking van deze begrotin
gen zo ze niet dadeli.ik worden 
ingediend, dan ook gebeuren als 
ze praktisch volledig zullen zijin 
verbruikt, oktober of november, 
zoals vorig jaar. 

De tweede vraag betreft de ge. 
ruchten over de geldnood van de 
bouwheer van het Manhattan Cen-

m Khmm 

ter aan het Noordstation te Brus
sel, die een tekort zou hebben van 
ongeveer één miljard, en het feit 
dat de regering de bedoeling zou 
hebben, s als vriendendienst », 
voor een miljard kantoorruimte 
te kopen, wat achteraf zou gelden 
om elke decentralisatie en sprei
ding van de ambtenaren tegen te 
gaan. 

onrustwekkende 
verklaringen 

Woensdag interpelleerde sena
tor Coppieters de minister van 
Nationale Opvoeding over « on
rustwekkende verklaringen afge
legd door regeringsleden over de 
bouw in het vrij onderwijs en die 
het regeringsakkoord aantasten, 
door het alle geloofwaardigheid te 
ontnemen ». De interpellant 
vreesde ter zake een grote ver
warring te zien ontstaan en was 
van mening, dat we thans in een 
regime van « gewapende vrede » 
leven, die elke redelijke herzie
ning van het schoolpakt zal belet
ten. 

pariteit in het brusselse 

Kamerlid Anciaux interpelleer
de tijdens het begrotingsdebat 
Binnenlandse Zaken minister Van 
Elslande over het feit dat de te
gen 1 september 1973 beloofde 
taaipariteit in de Brusselse ge
meentebesturen niet zal bereikt 
zijn. 

In zijn antwoord gaf de mmis-
ter dat toe ; zelfs wanneer men 
voortaan uitsluitend Nederlands-
taligen zou benoemen zou de pari
teit tegen voornoemde datum nog 
niet bereikt zijn. Daarom zal de 
minister een bijzondere werk
groep aanstellen, die bijzondere 
maatregelen moet uitwerken. 

De « overwinning van Hertogin-
nedal » zinkt steeds dieper in de 
moerassen van Broekzele. 

fiktieve vertegen
woordiging 

Kamerlid Schiltz maakte er tij
dens het vragenuurtje minister 
Simonet attent op, dat de neder-
landstalige vertegenwoordiging in 
de Gewestelijke Ekonomische 
Raad van Brabant niet de voorzie
ne gelijkheid met de Franstaligen 
benadert, vermits er een lid zetelt 
bij de Nederlandstaligen, die in 
de Brusselse Agglomeratieraad 
als Franstalige zetelt. 

Minister Simonet beriep zich op 
de wettelijke en reglementaire be
palingen en zei dat er een gelijk 
aantal nederlands- en franstalige 
taalrolverklaringen voor de GERB 
werden ingediend. In feite ver
klaarde de minister zich onbe
voegd. En intussen duurt de klucht 
voort. 

samenvoeging 
van gemeenten 

Zowel kamerlid Schiltz als ka
merlid Anciaux kwamen tijdens 
het debat over de begroting Bin
nenlandse Zaken 1972 ronduit 
voor de samenvoeging van de ge
meenten uit, liever dan verder te 
sukkelen met agglomeraties en fe
deraties. Kamerlid Schiltz deed 
dat na over de hachelijke finan
ciële toestand van de stad Ant
werpen te hebben gehandeld, 
waarbij hij wees op de enorme 
lasten die Antwerpen moet dra
gen, zonder dat de randgemeenten 
een gedeelte van die lasten op 
zich nemen, ofschoon ze precies 
veroorzaakt worden door opdrach
ten en taken die het hele gewest 
ten goede komen. Kamerlid An
ciaux deed dat uiteraard toen de 
huidige warboel in het Brusselse 
ter sprake kwam. Hij zei trou
wens dat de nieuwe agglomeratie-
struktuur in het Brusselse moest 
opgedoekt worden, vermits geble
ken is dat de Vlamingen de dupe 
van het spel zijn. Aan waarschu
wingen vanwege de Volksunie, 
toen deze strukturen in het par
lement besproken, heeft het noch
tans niet ontbroken. Noch met de
ze waarschuwingen, noch met de 
VU-voorstellen ter zake hield de 
toenmalige en huidige meerder
heid rekening, met de gevolgen 
die men kent. 

een das omdoen 

Bij het heghi van een wet
gevende vergadering werd 
Kuijpers-met-de-trui door de 
geachte minister Simonet 
vriendelijk een « das » be
loofd .' Knijpers antwoordde 
hierop dat hij die graag zou 
ontvangen nadat hij de heer 
minister in zijn economische 
« kuiten » zou geheten heb
ben... 
Op woensdag 19 april jl. 
hield het Kamerlid-met-de-
trui een vinnige interpella
tie over de achterstelling 
van het Hageland, loaarbij 
hij de heer m.inister hrdnd-
merkte als verdediger van 
de Brusselse - franskiljonse 
kapitaalmachten... Een lek
kere « kuit » dus ! 
De volgende dag merkte Si
monet plagend op « Nu 
krijgt ge zeker twee das
sen I ». Waarop Kuijpers 
dan weer « Geef liever wat 
meer kredieten aan het Ha
geland ». 
Voorzitter Frans van der 
Eist kwam vaderlijk en te
gelijk vinnig tussenbeide en 
zei : « WÜly, de minister 
weet zeer goed wat het be
tekent : iemand de das om
doen ! ». 

taalwetverkrachting 
op de taalgrens 

Kamerleden Babylon en An
ciaux maakten van het debat over 
de begroting Binnenlandse Zaken 
gebruik om nogmaals de niet-na-
leving der taalwetten in sommige 
taalgrensgemeenten aan de kaak 
té stellen, akademische epiloog op 
de eerste fase van de daadwerke
lijke aktie der plaatse door een 
VU-groep parlementsleden (Vloes-
berg-D'Hoppe). Eerstgenoemd ka
merlid bepleitte tevens in het ka
der van de herziening van het 
kiesstelsel de afschaffing van de 
apparentering, terwijl kamerlid 
De Beul voorstelde, de zittingen 
van de provincieraden na de 
werkuren te doen plaatsvinden, 
wat volgens hem een wijziging in 
de hand zou werken van de socia
le samenstelling der provinciera
den : heel wat loon- en wedde-
trekkende provincieraadsleden 
worden thans gehinderd in de uit
oefening van hun mandaat. 

op kamertemperatuur 

In de Kamer houdt de laagkon-
junktuur koppig aan. De regering 
neemt geen enkel initiatief en de 
oppositie kan dws alleen maar 
vragen stellen. Al met al is men 
dit jaar in de maand april nog 
maar aan de bespreking van een 
tweede begroting toe. De heer 
Eyskens is al dagen niet meer 
te hespeuren, ook de heer Lehur-
ton niet, noch de heer Van Eynde, 
noch... of ja, wie is er eigenlijk 
wel ? Proportioneel zijn de Volks
unie en de kommunisten veruit 
het strekst vertegenwoordigd en 
wie soms helemaal afwezig is, zijn 
de uiteengespatte fracties van de 
PVV, PLP, en de verschillende 
gelederen van de Brusselse stoot
troepen voor outer en heerd, par
don, voor vrijheid en vooruitgang. 
Wanneer deze bonte fraktie dan 
toch iemand vindt om naar de tri
bune te sturen — een eer die 
meestal de Oudenaardse baas Gan-
zendonck de Croo te. beurt valt, 
die daar ergens am,htshalve toch 
moet rondlopen — dan zijn daar 
blijkbaar haar effektieven met
een mee uitgeput, want een twee
de gekozene, die dan het applau
disseren op de PVV-hanken zou 
moeten waarnemen, kan er meest
al niet meer van af. Maar zo'n 
pijnlijke stilte is iets dat een vrou
wenhart niet over zich kan krij
gen. Ergens klinkt dan toch 
'n voorzichtig — bijna moederlijk 
— appZausje van... Nelly Maes. 
Vit symphatie, vergoelijkt ze. Vit 
medelijden, denkt ze allicht. Wat 
een moeder lijden kan. Soms leidt 
de sociale bewogenheid van de 
VV voor de zwakkere broer tot 
ontroerende tafereeltjes. Maar 
toch met politieke gevolgen. Want 
in de annalen staat dan : applaus 
bij de Volksunie. En als je weet 
wat blauwbaard de Croo was ko
men vertellen impliceert dat wel 
even een zijsprongetje van de 
Volksunie. Och ja, er zijn ver
goelijkende argumenten, want 
wie kan weerstaan aan de charme 
van een romantische Oudenaardse 
jonker die het bvb. herhaaldelijk 
heeft over « de dageraad des och
tends » ? 

Een van de grootste verdiensten 
van een achtbaar lid van de Ka
mer is dat hij bedaard kan blij
ven en liever iets te weinig dan 
te veel zegt. Dat verklaart o.m. 
de enorme afwezigheid. Een aan
tal volksvertegenwoordigers met 
enige zelfkennis weten dat wat 
zij zeggen meestal te veel is. En 
ze blijven weg. Voor mensen die 
dat nu al 20 jaar doen, werd don>-
derdag een kleine receptie gehou
den, met de uitreiking van deco
raties. De meeste waren aanwezig. 

De Volksunie deed deze week 
wel haar best. Een heel detache
ment heklom de tribune en beko
gelde de regering met magen. De 
heer Babyion kwam verslag uit
brengen van een aantal wandelin
gen langs de taalgrens, Schiltz 
spreidde de schuldenlast van Ant
werpen ten toon, Anciaux had het 
over de taalwetten enz. Ook de 
door de vorige regering aan de 
lopende band gecreëerde nieuwe 
instellingen liepen in de kijker. 
Niemand minder dan de achtbare 
heer minister Van Elslande moest 
toegeven dat alhoewel de instel
lingen weliswaar talrijker waren 
geworden, de vreugde er niet bij 
vergroot was. De heer Nols, FDF-
burgemeester van Skerbek 
(Schaarbeek) is weliswaar geen 
instelling, maar zijn optreden is 
ook niet van aard de vreugde te 
laten toenemen. Het racisme vier
de weer even hoogtij. Voor de 
Vlamingen in Skerbek ziet het er 
niet rooskleurig uit. De burge
meester kent geen Nederlands 
(meer). Maar hij kent ook geen 
Marokkaans, zie je. Wat neemt 
men hem dan kwalijk ? 

Over het degoutante nummer
tje van de heer Vandamme van 
'•e* FDF (whaVs in a name ?) 
zullen we niet ver uitwijden. Hij 
voelt zich, zoals de andere Wa
len (?) van Komen-Moeskroen en 
zoals ook de heer Devos, die nog 
altijd geen serieus Frans aksent 
heeft kunnen opdoen, bedreigd en 
geschandaliseerd door de houdmg 
van de « flamigants » aldaar. Bo
vendien zijn er te Komen-Moes
kroen al lang geen faciliteiten 
meer nodig, aldu.s de heer Van 
Damme. Als je zo de evolutie ziet 
van mensen als Devos en Van
damme, dan vraag je jezelf af : 
zijn de Walen arrogant of zijn 
de Vlamingen slappelingen of zijn 
de Waalse Vlamingen arrogante 
slappelingen ? 
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1 MEI : DAG VAN DE ARDEID 
In ieder van ons, loiens Vlaams-Nationalisme 

Q'edrageii wordt door een waarachtige sociale be
wogenheid, gloeit het heimwee naar de rode vlam. 
Voor velen liep en loopt de weg naar de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd over het sociaal inzicht en de 
sociale verontwaardiging. Voor anderen is de taai
en kultuurstrijd van het flamingantisme gerijpt 
tot de volheid van het Vlaams-N ationalisme door 
het aanvaarden van de sociale taak en verplich
ting. Hoezeer wij ook hfet historisch materialisme, 
de klassenstrijd en de overige marxistische dogma's 
van een verouderd socialisme verioerpen, toch ont
snapt niemand van ons aan een diep gevoel van 
erkentelijkheid voor wat het idealistisch socialisme 
en de strijdvaardige kristen-demokratie ten bate 
van deze paria bij uitstek — de werhende mens in 
Vlaanderen — hebhen verwezenlijkt. Het kost ons 
geen moeite ons te bekennen tot deze plicht van 
erkentelijkheid. 

Wellicht is nu de gelegenheid geboden eens even 
een korte terugblik te loterpen op het ontstaan wan 
het 1 mei-feest. 

Om in de gang der socialistische ideeën een 
zekere éénheid te bereiken, een éénheid die toen 
wel enigszins zoek was, werd gepoogd de leiders 
van de arbeiders over de landsgrenzen heen bijeen 
te brengen in internationale congressen. 

Die pogingen zijn begonnen met congressen in 
Bordeaux en Londen in 1888. 

Het dient gezegd dat in elk land een tweeledige 
koers bestond : in de richting van het collectivisme 
van Marx of in het anarchisme. In 1887 werd het 
merkbaar, dat in de grote landen van Germaans-
Romaans Europa die drang tot aaneenschakeling 
werd gevoeld. In Frankrijk werd telkens op arbei
derssamenkomsten dit plan besproken. De wereld
tentoonstelling van Parijs in 1889 zou stimulerend 
werken. 

In de geest van de arbeidende mens 'is er niets 
dat zo tot hem spreekt als de 1ste Mei en de Acht-
urendag. Niettegenstaande het schijnbaar onaf
scheidelijke van deze twee feiten is ieder een ge
schiedenis op zichzelf. 

De strijd van de Achturendag beheerste de 19e 
eeuw. Bijna 140 jaren geleden (1833) zetten de 
Engelse werklieden de strijd in voor het verwer
ven van een normale dagtaak van acht uren. Zij 
planden een algemene staking voor 1 maart 1834; 
zij had echter niet plaats. 

Het congres te Geneve, in 1866, spredkt zich 
eveneens uit voor een achturendag, evenals dit 
van Parijs in 1889. 

Deze congressen toonden aan de kapitalisten dat 
inderdaad, naar het woord van Frederic Engels de 
proletariërs van alle landen zich hadden verenigd. 

het idee van jean dormoy 

Op 28 oktober 1888 begon te Bordeaux het 3de 
congres van de « Federation nationale des syndi-
cats et groupes corporatifs ». Dit congres is voor
namelijk bekend voor enkele belangrijke stelling
namen : een ten gunste van een algemene staking ; 
een tweede sprak zich uit voor een internationaal 
socialistisch congres te Parijs in 1889 ; een derde 
hield de eerste kiem in van de 1 mei-manilestatre ; 
en een vierde hield in een verkorting van de ar
beidsduur tot 8 uren. Bij de afgevaardigden op 
deze bijeenkomst was een metallurgist van Mont-
lucon, een zeer energiek man, propagandist van 
het eerste uur : Jean Dormoy. Hij stelde voor dat 
overal, op dezelfde dag, op hetzelfde uur, de arbei
ders op straat zouden manifesteren. Dit idee werd 
geestdriftig gestemd. Aldus de verslaggever van 
het congres Delestique. 

Jean Dormoy werd geboren te Viezon-Village 
(Cher) op 25 september 1851, als zoon van een dak-
bedekker. Op 13-jarige leeftijd was hij reecfe werk
zaam in een ijzerfabriek te Rorières waar hij bleef 
tot 1865 toen het bedrijf zijn deuren sloot. 

Op zijn beurt bracht Raymond Lavigne (geboren 
17/2/1851 te Bordeaux) in verband met de verkor
ting van de arbeidsduur tot acht uren volgende 
resolutie naar voor die algemeen werd aangeno
men : « Beschouwt de vermindering van de ar
beidsdag tot acht uren als de enig toepasselijke 
verzachting die de vermindering van het aantal 
slachtoffers van de moderne vooruitgang zal toe
laten door hun de middelen te verschaffen, zich 
bezig te houden met hun sociale belangen en een 
verhoguag van het verbruik te bewerken, dat op 
dit ogenblik geringer is dan de produktie ». 

Door veelal persoonlijk gekrakeel kwam het, dat 
met één maar twee internationale socialistische 
congressen te Parijs werden gehouden. Beide gin
gen door op 14 april 1889 ; het ene in de « rue dè 
Lancry, salie de l'Union du commerce et de l'In-
dustrie » georganiseerd door de « possibilistes » • 
het andere in de « rue Pétrelle 24, salie Pétrelle ». 

Op het congres van de rue de Lancry waren 369 
groepen door 612 afgevaardigden vertegenwoor
digd. België was ondermeer vertegenwoordigd door 
de jonge Vandervelde. 

Op het congres in de salie Pétrelle waren 377 
afgevaardigden. Het was minder representatief op 
syndikaal gebied, maar markant door zijn persona
liteiten. Voor België merkten we op : Volders, 
Anseele, Cesar de Paepe. 

De geschiedkundige belangrijkheid van deze 
twee congressen was niet te onderschatten. De 
ogen van gans de wereld waren op Parijs gericht 
met zijn prestigieuse wereldtentoonstelling en op 
de stichting van de lie Internationale. 

De twee congressen opteerden voor dezelfde fun
damentele principes : de wettelijke achturendag 
en de oprichting van een internationale wetgeving 
op de arbeid. 

De congressisten van .de salie Pétrelle hielden 
hun laatste zitting zaterdag 20 juli 1889. Het is 
tijdens deze zitting dat de secretaris Raymond 
Lavigne onderstaande tekst ter stemming neerleg
de, na hem vooraf voorgelegd te hebben aan onder 
meer Guesde, Lafargue, Deville en ook aan zijn 
vriend Jean Dormoy, en die unaniem werd aange
nomen : 

« Er zal op een welbepaalde datum een grote 
internationale manifestatie georganiseerd worden, 
zodanig dat in alle landen en in alle steden op de 
overeengekomen dag de arbeiders tegenover de 
openbare machten de eis zullen kunnen stellen, om 
wettelijk de achturen-werkdag in te voeren en de 
overige resoluties van het internationaal congres 
van Parijs toe te passen. 

Gezien een dergelijke manifestatie reeds bepaald 
werd voor 1 mei 1890 door de « American Federa
tion of Labor », nl. tijdens haar congres in decem
ber 1888 te Saint Louis, wordt deze datum aange
nomen als dag voor de internationale manifestatie. 

De arbeiders der diverse landen zullen deze mani
festatie moeten houden volgens de voorwaarden, 
die voortspruiten uit de specifieke situatie in hun 
respektievelijke landen ». 

Reeds tijdens het congres te Londen in november 
1888, beklom Anseele de tribune en sprak zich in 
zelfde zin uit. 

Dit besluit werd nogmaals behandeld gedurende 
het internationaal congres gehouden te Brussel van 
16 - tot 22 augustus 1891 in aanwezigheid van 
Eduard Anseele en Emile Vandervelde. 

de 1ste mei, amerika«i$ idee ? 

Het is juist dat in oktober 1884 en opnieuw in 
december 1885, de centrale van de Amerikaanse 
syndikaten besloot te allen prijze de 8-urendag te 
verwerven. 

Als gevolg hiervan werd overeengekomen, dal 
op 1 mei 1886, in ieder bedrijf, ieder werkhuis, 
waar de achturendag nog niet in voege was, zou 
gestaakt worden. De ordewoorden werden strikt 
opgevolgd. Grote stakingen braken uit, voorname
lijk te Chicago, gepaard met bloedige incidenten, 
gewonden en doden. 

De manifestatie, besloten op het congres van 
Parijs en de beweging van de Amerikanen, wat 
hadden zij gemeen ? Twee dingen : het doel en de 
datum. Het doel is de achturendag, de datum 1ste 
Mei. De Europese 1ste Mei verschilde van de Ame
rikaanse door het internationale en politieke ka
rakter dat aan de Europese gegeven was : men 
ging ervan uit dat het slechts een stap was en 
geen uiteindelijk doel in de sociale ontvoogding. 

Dat de 1-meibetogingen onmiddellijk een groot 
succes kenden, ook in ons land, blijkt uit een her
derlijke brief van mgr. Faict, bisschop van Brugge, 
gegeven op 20 mei 1890, die er een groot gevaar in 
zag voor Staat en Kerk : « ... Er bevinden zich 
derhalve in ons midden duizenden staatsburgers 
wier aantal dagelijks groeit en wier haat en be
geerte naar plezier en rijkdom toeneemt. Onlangs 
nog is gebleken in welke mate die massa luistert 
naar het bevel van haar voorvechters en tot alles 
bereid is : op eenzelfde dag kwamen zij als een 
leger over bijna heel de wereld op vastgestelde 
plaatsen bijeen. » 

j . moens (antwerpen) 
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de kesselberg: 
nieuw front in de strijd voor naluurbelioud 

Op tweede paasdag organiseerde de Motor Union 
Louvaniste eens te meer een motor-cross op de Kes
selberg te Kessel-Lo. Dit ondanks de procedure tot 
klassering van de Kesselse bergen, die is ingezet. 

Het oordeel van het manifest SOS-Kesselberg in 
deze zaak is niet mals : « Het samentroepen van 
een groen-blinde massa van vijfendertigduizend 
motor-fans en van honderden wagens en motorvoer
tuigen op èen kleine ruimte heeft onvermijdelijk 
een nefaste invloed op bodem en vegetatie. De 
mooie heidevelden worden ieder jaar steeds verder 
verknoeid, de zandige bodem ontdaan van alle be
groeiing, laat vrij spel aan de inwerking van het 
regenwater, dat een steeds dieper gaande uitvloei
ing en erosie veroorzaakt ». 

Het aktiekomitee SOS-Kesselberg geniet nu de 
steun van het groenkomitee van Kessel-Lo, prof. ir. 
J. Mortelmans, die een plan ontwierp voor de in
richting van de Kesselberg, de vereniging « Homo 
et Natura », de Raad voor Monumenten en Land
schappen en de minister van Nederlandse Kuituur. 

Meteen is na de duinen van de Westhoek te De 
Panne een nieuw front ontstaan in de strijd voor 
natuurbehoud in Vlaanderen. Het zal voor een spoe
dige klassering van de Kesselberg nog een harde 
strijd dienen te voeren en later ongetwijfeld ook 
voor een doelmatig beheer van het gebied in dienst 
van het natuurbehoud. 

enig mooi landschap 

In de omgeving van Leuven te Kessel-Lo verheft 
zich de Kesselberg in het land, als getuige van het 
ver verleden en als zinnebeeld van een hoopvolle 
toekomst. 

Op de heuveltop is een echt kontakt mogelijk 
met de natuur. Een groene omgeving en indrukwek
kende vergezichten naar alle windstreken waar
borgen een heerlijke wandeling. Daar is nog de 
frisse lucht, het heldere water en het jonge dieren
en plantenleven in al zijn mateloze levensdrift. 

waardevol bezit van de gemeenschap 

Deze enige vrij toegankelijke groene zone ten 
oosten van Leuven biedt heel wat mogelijkheden 
op het gebied van een goed begrepen rekreatie, het 
onderwijs en de natuurstudie. Naast een kenmer
kende heidebiotoop bezit de Kesselberg gemengde 
loofbosjes, met tientallen soorten bomen, struiken 
en kruiden. Als getuigeheuvel van de diestiaanse 
zee heeft hij ook op geologisch gebied grote waar
de. Door de ontsluiting van de lagen langs zijn 
flanken biedt hij uitstekende studie- en waarne
mingsmogelijkheden. Bovendien is hij het enige 
overgebleven oppidum in het Vlaamse land. Van 
deze merkwaardige nederzetting van de Kelten zijn 

ilH * " iStifcÉil* « 'm. mÉu ^^ 

nog duidelijke sporen. Door de vondst van waarde
volle overblijfselen en voorwerpen uit het verleden 
heeft de Kesselberg ook een biezondere archeolo
gische betekenis. 

hoera ! de crossers zijn daar 

Dat elk jaar dit gebied wordt uitgekozen door 
volksvreemden om er een motor-cross te houden, 
is een schande voor de kultuurpolitiek die nu nog in 
Vlaanderen wordt gevoerd. 

Door het vertrappelen van de plantengroei, het 
breken van boompjes, het achterlaten van allerlei 
afval en stro, het tergende lawaai en het aantasten 
van de zandige bodem wordt stelselmatig bijgedra
gen tot de aftakeling van dit waardevol natuurge
bied. 

Vooral door het ploegen in de zandige bodem 
veroorzaken de motor-crossers, mischien zonder 

Ben kenmerkende Belgische mentaliteit : auto's in de bossen, zelfs op een officiële Belgische a Na
tionale » Natuurbeschermingsdag. Deze mentaliteit tekent ook het gemeentebestuur van Kessel-Lo ten 

aanzien van de Kesselberg. 

bet zelf terdege te beseffen een vergaande erosie ; 
deze wordt nog bevorderd door het afvloeien van 
regenwater langs de kale sporen, die diepe kloven 
in het landschap laten. 

De motor-cross op de Kesselberg is een van de 
meest schrijnende voorbeelden van ruimtelijke 
wanordening in Vlaanderen. 

en... het gemeentebestuur ?? 

In het biezonder plan van aanleg is de Kesselberg 
rekreatiezone, in de gewestplannen natuurpark en 
beschermd landschap. Bij de beoordeling van die 
plannen maakte het gemeentebestuur van Kessel-
Lo een merkwaardige opmerking : « De Kesselse 
bergen dienen als groenzone te worden aangeduid». 
Dit voorstel werd door de gemeenteraad van Kes
sel-Lo aanvaard. 

Maar, ditzelfde gemeentebestuur plande de bouw 
van een jeugdvakantietehuis... op de top van de 
berg. 

Dit dubbelzinnig spel is nu nog niet uitgespeeld. 

minister van nederlandse kuituur 
in 't gareel 

Enkele dagen voor de motor-cross schreef de mi
nister van Nederlandse Kuituur een brief naar het 
gemeentebestuur van Kessel-Lo. Daarin wordt ge
vraagd om aan de organisatoren van de cross mee 
te delen dat ze in 1973 naar een ander, terrein die
nen uit te zien, omdat de procedure voor de klasse
ring van de Kesselberg is ingezet. De burgemeester 
van Kessel-Lo heeft de inhoud van dit schrijven 
inmiddels meegedeeld aan de Motor Union Louva
niste. 

Zonder koninklijk besluit, dat de klassering van 
de Kesselberg moet vastleggen, is het nog steeds 
niet zeker dat de cross in 1973 niet meer op de Kes
selberg zal doorgaan. Want, het gemeentebestuur 
heeft een kontrakt met de organisatoren, dat loopt 
tot 1978. 

kommissie voor monumenten en 
landschappen in het verweer 

Ook de Koninklijke Kommissie voor monumen
ten en Landschappen liet enkele dagen voor de 
cross van zich horen. Ze schreef eveneens een brief 
naar het gemeentebestuur van Kessel-Lo. Daarin 
wordt met nadruk gesteld dat de kommissie niet 
gediend is met de inplanting van een jeugdvakan
tietehuis op de top van de Kesselberg. Voorgesteld 
wordt om een andere vestigingsplaats te zoeken, 
bijvoorbeeld aan de flank van de berg. 

Inmiddels liet de burgemeester van Kessel-Lo 
weten dat zijn bestuur open staat voor elke alter
natieve oplossing. 

en de toekomst ? 

Het aktiekomitee SOS-Kesselberg staat voor een 
zware taak : de klassering moet zo spoedig moge
lijk worden afgedwongen, de inplanting van het 
jeugdvakantietehuis op de top van de berg dient 
verhinderd, een doelmatig beheer moet worden uit
gebouwd en de alternatieve oplossing zou best op 
grote schaal worden gepropageerd. Alleszins de 
moeite om voor te strijden. 

dirk buyes. 
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brandrs 
eerste 
nederlaag 

(Argos) Zondag jl. heeft kanse
lier Brandt de landsverkiezingen 
in de deelstaat Baden-Württem-
berg verloren. Zijn SPD is er niet 
in geslaagd, de christen-demokra-
ten uit het zadel te wippen. De 
socialisten wijten hun « neder
laag » aan 's kiezers voorkeur 
voor binnenlandse vraagstukken, 
waardoor het stokpaard van de 
regeringspartijen — de fameuze 
oostverdragen — naar de achter
grond moest verhuizen. Niet zon
der leedvermaak herinnert de 
SPD aan de houding der neo-na-
zistische NPD. De partij van 
« wijlen » von Thadden had zich 
immers uit de verkiezingsstrijd 
teruggetrokken en haar kiezers 
aangeraden op de CDU te stem
men. Hoe dan ook door haar 
jongste overwinning (rond 52 pet 
tegen 38,8 pet voor de SPD en 8,5 
pet voor de liberale FPD) hand
haaft de CDU haar meerderheids-
pozitie in de bondsraad. Daar 
moet 4 mei e.k. over de verdra
gen met Moskou en Warschau 
worden gestemd... 

Wie aanneemt dat in Baden-
Württemberg ook «buitenlandse» 
motieven hebben meegespeeld zal 
moeten toegeven dat de CDU-op-
positie onverbiddelijke... en wei
nig kieskeurige troeven ter tafel 
heeft gelegd. Men denke maar 
aan de beruchte naamloze brief 
die oppozitieleider Rainer Barzel 
tegen Brandt en de Ostpolitik 
heeft uitgespeeld... afgezien van 
de omstandigheid of bewust do-
kument al dan niet autentiek is. 
Toen het eksplosieve bundel aan 
Brandt werd voorgelegd erkende 
de bondskanselier de autentici-
teit van de tekst maar hij voegde 
er aan toe dat ze uit hun samen
hang waren gerukt. Maar de arg
waan van Jan Publiek was ge
wekt : voortaan moest ook de 
koalitiegezinde kiezer uit Baden-
Württemberg gaan geloven dat 
Brandt en zijn adviseurs daar te 
Moskou en Warschau op essen
tiële punten hebben toegegeven, 
dat ze m.a.w. Duitslands toekomst 
verkwanseld hebben voor futiele 
Russische toegevingen in verband 
met het statuut van Berlijn. 

Dat oppozitieleider Barzel nog 
vóór de verkiezingen de integrale 
publikatie van het « schandelijk » 
dokument eiste wijst op twee om
standigheden : vooreerst dat hij 
niet erg kieskeurig is wat de mid
delen tot het doel betreft (Mac-
chiavelli is de enige staatsman die 
alle regimes overleeft !), vervol
gens dat hij van zijn « dokument » 
een voortreffelijk elektoraal suc
ces heeft verwacht. Vandaag staat 
al vast dat de oppozitie haar slag 
(voorlopig) heeft thuisgehaald. 
Een eerste gevolg zal zijn dat de 
samenstelling van de Bondsraad 
ten gunste van de CDU gewijzigd 
wordt... en dat de ratifikatie van 
de oostverdragen weer eens in 
vraag wordt gesteld. Verder kan 
men alleen maar raadselen over 
wat zal gebeuren als de verdra
gen met Moskou en Warschau 
niet werden geratificeerd. Men 
kan er gewoon niet aan denken 
wat voor knettergekke situatie 
uit die gebeurlijkheid zou ont
staan. Niet alleen verwacht de 
Sovjetunie ontzettend veel van 
die verdragen (en zou ongezellig 
kunnen reageren bij het uitblij
ven van de bekrachtiging) maar 
het hele Westen steigert op dit 
ogenblik om met Moskou over 
ontspanning te praten. Overal 
wordt ongeduldig op een Euro
pese veiligheidskonferentie aange
stuurd. En precies op dit ogen
blik zou de Westduitse oppositie 
dit hele opzet in de war sturen ! 

niet alleen Oostpolitiek 

Maar in Baden-Württemberg 
waren niet alleen « buitenlandse » 
argumenten aan bod. Zonder res
pijt heeft de CDU gehamerd op 
het « fmancieel wanbeheer » van 
de Bondsregermg. Onvermoeibaar 
heeft ze herhaald dat Bonn niets 
heeft gedaan voor rust en orde, 
voor fatsoen en goede zeden. In 
de Springer-pers (Die Welt en 
BZ) werd die agitatie gesteund 
door informatie over studenten 
die straffeloos hun professoren 
bedreigen, door het in beeld bren
gen van Duitse militairen die 
meer op wild-west-figuranten lij
ken dan op de gedisciplineerde 
krijger uit een handleiding voor 
geschiedenisonderricht. Als men 
de CDU-woordvoerders mocht ge
loven was de bondsregering ook 
verantwoordelijk voor het toene
mend aantal echtscheidingen, 
voor het groeiend druggebruik on
der de jeugd en voor het welig 
tieren van de zelfkantige homo
filie... Desondanks hadden de so
cialisten gehoopt op een soort nek 

aan nek-strijd. Opiniepeilingen in 
Baden-Württenberg voorspelden 
49 pet voor de CDU, 40 pet voor 
de SPD en 8 pet voor de FDP. Met 
dit « resultaat » bleven inderdaad 
alle mogelijkheden open. Maar 
het resultaat van die opiniepei
lingen is geweest dat de SPD wer
kelijk in haar kansen ging gelo
ven... met het gevolg dat de so
cialistische ontgoocheling van
daag des te groter is. Eens te meer 
is gebleken dat opiniepeilingen 
gevaarlijke illusies kunnen wek
ken. 

Bij nader toekijken gaat blij
ken dat de CDU de ontwikkeling 
van de sinds 1968 gehouden lands
verkiezingen o m v e r gekegeld 
heeft. In 1968 behaalden de chris
ten demokraten daar in Baden-
Württemberg 44,2 pet. Zondag jl 
behaalde ze 53 pet... wat altijd 
een stijging van ca 9 procent be
tekent. Men kan dus alleen maar 

tasten naar de beweegredenen 
van het liberaal - socialistisch 
triomfalisme, dat nu wel duchtig 
zal afgezwakt zijn. Vanwaar, zo 
kan men zich afvragen, zou een 
meerderheid voor de koalitie ge
komen zijn ? Zeker niet van de 
NPD (4,5 pet in '68 !) wier aan
hang in meerderheid voor de CDU 
heeft gestemd. Wel hadden de de
batten (over de oostverdragen) 
veel CDU-kiezers tot nadenken 
bewogen. Maar zo enorm is de 
invloed van die debatten nu ook 
weer niet geweest dat overtuigde 
CDU-ers voor de SPD of de FDP 
zouden gaan stemmen. 

Het door de SPD verwachte 
verkiezingswonder is dus uitge
bleven. En hier hebben de socia
listen zelf schuld. De SPD be
moeide zich nl uitsluitend met de 
Ocstpolitik. Op die manier wilde 
ze haar nederlaag van 1968 (toen 
ze met 29 pet moest tevreden 
zijn) goedmaken. Al in februari 
jl begon ze met reusachtige pos
ters en meetings haar kampagne 
ten gunste van Brandt's vredes
politiek. Maar de CDU reageerde 
met de « financiële flaters » van 
de bondsregering aan de kaak te 
stellen : problemen van streek-
ekonomie, beloofde maar niet ver
wezenlijkte struktuur— en ad
ministratieve hervormingen, het 
hele arsenaal van « plaatselijke » 
grieven en... frustraties. Barzel 
wilde toch de volstrekte meerder
heid van de mandaten in de wacht 
slepen (deed hij intussen ook : 
65 zetels op 120). Alleen op die 
manier kan hij in het bondspar-
lement zijn meerderheid handha
ven en nuttig ageren tegen de 
« kleine » koalitie die Duitsland 
met huid en haar aan de kommu-
nisten wil uitleveren. Daarom al
licht heeft hij afstand gedaan van 
de « politieke decency » die ook 
door andere partijen niet altijd 
gerespekteerd wordt. 

lidkaart terug 

Inmiddels heeft de verkiezings-
kampagne toch een slordige 14 
miljoen DM gekost — de duurste 
politieke konfrontatie dite Baden-
Württemberg ooit heeft meege
maakt. Naar verluidt heeft de 
SPD (regeringspartij !) er de 
hoogste cijfers tegen aangegooid : 
liefst acht miljoen DM ! CDU en 
FDP beperkten zich tot resp. 4 
en twee miljoen. Ten slotte « leit 
het gift nog in den staart » : Wil
helm Helms, parlementariër van 
de Nedersaksische FDP had op de 
verkiezingsdag een zonderlinge 
inval. Wilhelm heeft nl zijn par
tijkaart ingestuurd. Motivering : 
de interne situatie (binnen zijn 
partij) staat mij niet aan. En met 
die grillige beslissing van Hel-
mers, niet eens gefundeerd op 
« buitenlandse » motieven, staat 
de vereiste volstrekte meerder
heid voor de ratifikatie van de 
oostverdragen nog steviger op de 
helling, die steeds gladder wordt. 

...cdu op de verkiezingstoer.. 

• Ondanks enkele technische 
storingen voert Apollo 16 zijn 
opdracht uit: baan om de maan 
en landing van de maansloep 
Orion op de maan, waarna drie 
uitstappen met o.m. de jeep, 
bestuurd door Young, die de 
« rekordsnelheid » van 12 km 
per uur haalt. 

• Helft van het Franse kie. 
zerskorps blijft thuis voor het 
door president Pompidou bevc 
len referendum over Ce uitbrei
ding van de Europese gemeen
schap, met name over de toe-
treding van Groot-Brittanie. 
De geringe ja-meerderheid is 
voor Pompidou een zware te
genvaller. 

• Regeringspartijen in West-
Duitsland verliezen de verkie
zingen in de deelstaat Baden-
Württemberg, waar de CDU 
(kristen-demokraten) van 44 % 
naar 52,5 % der stemmen 
springt, hoewel ook de socialis
ten winst boeken (8,8 % winst, 
tot 37,8 %) en de liberalen in 
de Landdag blijven met 8,5 % 
(in 1968 : 14,4 %). De CDU-
winst spruit gedeeltelijk voort 
uit het niet opkomen van de 
NPD, die zijn kiezers had aan
gezet voor de CDU te stemmen 
uit protest « tegen de schande
lijke verdragen van Moskou en 
Warschau ». Daardoor beschikt 
Brandt niet over een meerder
heid in de Bondsraad (soort 
geografische Senaat) terwijl 
zijn meerderheid in de Bonds
dag afbrokkelt tot 1 stem. Door 
de indiening van een motie 
van wantrouwens inzake eko-
nomische politiek stelt de CDU 
in feite haar kandidatuur voor 
de regering. 

deze week 

in de wereld 

• In het centrale bergland dat 
de verbinding tussen het noor
den en het zuiden van Zuid-
Vietnam beheerst rukt de Vlet-
kong verder op en bestoken 
Noordvietnamese troepen de 
provinciale hoofdstad An Loc. 
President Thieu roept leger-re
serves uit het noorden terug 
ter verdediging van Saigon, 
waar Vietkongeenheden gena
derd zijn op 60 km. Vrouwen 
en kinderen worden uit de 
Noordvietnamese hoofdstad Ha
noi geëvakueerd als voorzorgs
maatregel tegen eventuele nieu
we en zwaardere Amerikaanse 
luchtaanvallen. 

• Betogingen tegen de Viet. 
namoorlog in verscheidene gro
te steden in Amerika en ook 
elders. 

• Volgens de bekende Ameri
kaanse journalist Anderson 
(die reeds verscheidene politie
ke en militaire top-secret-doku-
menten publiceerde) is presi
dent Stroessner van Paraguya 
betrokken bij een uitgebreide 
handel in verdovende midde
len. Dit zou blijken uit een «ge
heim CIA-dokument ». 

• IRA-terreur in Ulster houdt 
aan. Op een meeting roept Ber-
nadette Devlin (vorige week 
opnieuw tot 6 maanden gevan. 
genis veroordeeld) de Noord-
ierse katolieken op tot verdere 
strijd tegen de Britse bezetting 
en de konservatieve meerder
heid. 

• Op de Unctad-konferentie te 
Santiago de Chile regent het 
politieke verwijten over en 
weer tussen de deelnemende 
landen. Roemenië wordt als 
eerste land van Oost-Europa 
als ontwikkelingsland erkend. 

• Zuivering in Roemenië i 
partij- en regeringsleider Ceau-
sescu verwijdert zijn naaste 
medewerker en een sliert par
tij- en regeringsambtenaren uit 
hun ambt, vermoedelijk omwil
le van hun verzetsgeest tegen 
de invloed van de SU. Door hun 
verwijdering zou Ceauseseu po
gen de kritiek uit Moskou te 
milderen. Desniettemin ont
vangt hij Israels premier (iulda 
Meir op officieel bezoek dat 
wordt uitgelegd als een Roe
meense bemiddelingspoging in 
het Midden Oosten-geschil, be
middeling die Moskou maar 
matig waardeert. 
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onvrij maar weivorend griekeniand 1972 
(Argos) Als men de Griekse eerste minister, regent, minister 

van Defensie en van Buitenlandse Zaken mag geloven is Grie
kenland een oase van rust en vooruitgang, van vrede en welvaart 
in « een wereld die steeds groeiende problemen kent » Ter ge
legenheid van de vijfde verjaring van zijn regiem verklaarde 
Papadopoulos dat de revolutie de weg zal volgen « die ze voor 
zich zelf uitgestippeld heeft ». Maar Griekenlands premier repte 
niet over de demokratie waarvan hi] in 't verleden herhaalde
lijk een spoedig herstel beloofde Onmiddellijk na zim door radio 
en tv uitgezonden toespraak manifesteerden Griekse studenten 
tegen het regiem. In Athene ontploften bommen Er ergens in het 
buitenland zingen Mercoun en Theodorakis van i^erdriikking en 
diktatuur... 

Toen de kolonels op 2 april 
1967 de macht veroverden rea
geerde de internationale opinie 
met scherpe uitspraken tegen 
de diktatuur. Prompt wierpen 
de kolonels hun demokratisch 
jnasker af. In de eerste maan
den van het nieuw regiem wer
den rond de 7000 Grieken ge
arres teerd en verbannen naar 
de Cykladen en andere eilan
den in de Egeïsche zee... van
waar algauw geruchten door
kwamen over middeleeuwse 
folterpraktijken en genadeloze 
terreur . De kolonels pakten de 
situatie grondig en sistematisch 
aan : intimidatie, broodroof, 
ostracisme, arrestaties .. en dan 
maar hameren op de primau-
teit van het nationaal belang : 
alles naar beproefd diktatoriaal 
patroon. Merkwaardig is alleen 
dat dit regiem na vijf jaren be
wind onaangetast lijkt. Onder 
voorbehoud van een deus ex 
miachina, van onvoorzienbare 
dramatische ontwikkelingen zit 
Papadopoulos stevig aan de top 
van zijn autoritair en politieel 
sisteem. De diktatuur van de 
kolonels heeft alle prognoses 
overleefd. Vijf jaar bewind is 
niet veel, maar toch altijd méér 
dan de langdurigste diktatuur 
u i t Griekenlands moderne ge
schiedenis : generaal Metaxas 
die in de roerige jaren vóór 
WO II het diktatoriaal bewind 
leidde hield het nauweli jks 
vier en een half jaar uit. Hier
bij komt dan nog dat op dit 
ogenblik n iemand in staat lijkt 
he t kolonelsregiem te bedrei
gen. Die omstandigheden heeft 
Papadopoulos vooreerst te dan
ken aan zijn niets ontziende 
aanpak. Militaire en politieke 
r ivalen worden zonder schroom 
aan de dijk gezet en in 1968 
werden 3.500 officieren met 
vervroegd pensioen de laan uit
gestuurd. Officiële motivering : 
ze stonden achter royalistische 
tendensen ! Geleidelijk haalde 
Papadopoulos alle lakens naar 
zich toe : van de 91 generaals 
die op 21 april '67 fungeerden 
hebben vijf jaar later hooguit 
2 generaals hun mili taire rang 
kunnen handhaven. Zelfs zijn 
naaste medewerkers moesten 
eraan geloven. Zij die de 
putsch van '67 hielpen waar 
maken werden uit hun funktie 
ontslagen en als tweederangs-
ambtenaren op onbelangrijke 
posten geparachuteerd. Inmid
dels breidde hijzelf gestadig 

zi.in bevoegdheid uit : vier mi
nister-portefeuilles . en het re-
genschap 

tot aan de top 

De manier waarop Papado
poulos (52) het regenschap 
overnam was weer een staatje 
van ambitieuze vastberaden
heid Generaal Zoitakis (62) 
door Papadopoulos tot het re
gentschap verheven, had zijn 
job blijkbaar te ernstig opge
vat. Hij beperkte zich nl. niet 
tot het ondertekenen van de
kreten en het ontvangen van 
ambassadeurs. Bovendien wil
de hij ook pra ten met de tegen
standers van het kolonelsre
giem. Ook had hij aartbisschop 
Makarios van Cyprus verde
digd in wie Papadopoulos een 
geducht konkurrent ging zien. 
Tegelijk drong Zoitakis als
maar aan op een dialoog met 
koning Konstanti jn die naar 
Italië was gevlucht, na een mis
lukte poging om Papadopoulos 
uit het zadel te lichten. Maar 
de klap op de vuurpijl kwam 
toen Zoitakis weigerde een wet 
te ondertekenen waarbij het 
kolonelsbewind gemachtigd 
werd de nationale gendarmerie 
men 1000 man op te voeren. 
Zoitakis was niet bepaald 
geestdriftig voor de « wenk » 
dat de kandidaat-ordehandha
vers zouden gerekruteerd wor
den uit de Alkimoi — een fas
cistische jeugdorganisatie die 
na WO II een sluimerend be
staan had geleid maar n u weer 
overeind was gekomen dank zij 
de bemoeiingen van Papado
poulos. Toen Zoitakis stijflaoof-
dig bleef weigeren werd hij 
letterlijk op straat gezet. Daar 
stond hij een tijdlang te wach
ten op « officieel » transport. 
Naast hem stond zijn bagage : 
een hoopje boeken en een paar 
liberale wetsvoorstellen die 
wel nooit het daglicht zullen 
zien. Van dit ogenblik af zou 
Papadopoulos ook regent zijn 

bloeiende ekonomie 

Papadopoulos wist vnl zijde 
te spinnen uit een ekonomische 
boom. Vandaag floriseert de 
Griekse ekonomie op een groei-
r i tme van 7,5 pet. Daarom wil

len veel Grieken graag de po
litiek vergeten en ongestoord 
genieten van de voorspoed die 
hun zo onverwacht in de schoot 
gevallen is. Symbolisch voor 
die ekonomische opvlucht is de 
bloei van het « binnenlands » 
toerisme Met bazuinstoten 
heeft het Griekse ministerie 
van informatie gewezen op de 
« uittocht » tijdens de jongste 
Paasvakantie . m die dagen 
zouden ruim 600 000 Grieken, 
gezeten m 200 000 vierwielers, 
Athene en Piraeus verlaten 
hebben om hoog m de bergen 
of aan de kust op adem te ko
men. Voor de eerste keer in 
na-oorlogs Griekenland zaten 
meer Grieken dan buitenlan
ders m het toeristisch verkeer, 
ofschoon het buitenlands lente-
toerisme 1972 dit van verleden 
jaar met ruim 80 pet overtreft. 
Hieruit besluiten neutrale kom-

mentatoren dat het leven in 
Griekenland vandaag een 
draaglijke aangelegenheid is.. . 
vooropgezet dat de Grieken 
hun « politieke » mond houden. 
Maar zelfs op het vlak van de 
repressie zou de regering water 
in haar « papadokratische » 
wijn hebben gedaan. Volgens 
G r i e k s e informatiediensten 
zouden op dit ogenblik 
« slechts » 343 politieke « de-
l inkwenten w gearresteerd zijn. 
Anderzijds gewagen de Griek
se verzetsorganisaties (in het 
buitenland) onveranderlijk van 
duizenden arrestanten. Rond 
de persvrijheid heerst evenveel 
onzekerheid en dubbelzinnig
heid : officieel is de censuur 
afgeschaft maar het lijkt niet 
geraden de harde richtlijnen 
van de regering te veronacht
zamen ! Uiteindelijk beslissen 
alleen de kolonels over wat is 
« fit to print » : in Athene ligt 
links-revolutionaire literatuirr 
te koop (Sartre, Brecht, lones-
co) maar als iemand in een 
provinciekrant voor « subver
sieve » l i teratuur adverteerd 
gaat hij prompt de politiebon 
op. 

Van een westerse optiek uit 
is Griekenland zeer duidelijk 

een fascistische diktatuur. Maar 
als men de Griekse situatie ver
gelijkt met prakti jken die in 
he t Nabije Oosten gelden kan 
men de Griekse lijdzaamheid 
al beter begrijpen. Neutrale 
waarnemers uit het Westen 
menen dat Griekenland, wat 
vrijheid en ekonomische wel
vaart betreft, niet ongunstiger 
te situeren is dan andere Bal-
kanstaten zoals Albanië, Bul
garije en Roemenië. Over een 
vergelijking met Joegoslavië 
lijken de meningen verdeeld. 
Alleszins is nergens verlangen 
merkbaar naar de chaotische 
dagen van vóór april 1967. 
Maar in intellektuele kringen 
heerst mistevredenheid om het 
uitblijven van de demokrati-
sche koers die Papadopoulos, 
ondanks de Amerikaanse wa-
penzendingen die hij in ruil 
voor aangegane verbintenissen 
mocht ontvangen. Papadopou
los is een handig taktikus maar 
achter zijn beleid zou men te
vergeefs strategische bekom
mernissen zoeken — tenzij dan 
dat hij mordicus staatshoofd 
wil blijven. Om dit doel te be
reiken zal hij desnoods ook de 
monarchie loslaten. Vandaag is 
de term « koninklijk » gewoon 
taboe. Koninklijk is alleen nog 
de beeldenaar van Konstantijn 
op de nieuwe mxintstukken. Op 
de officierskragen zijn de 
« kroontjes » nog nauwelijks 
zichtbaar. Voor de rest is het 

raadselen geblazen naar Papa
dopoulos' toekomstige politieke 
strukturen. Er is alleen de 
plechtige verklaring van het 
kolonelsbewind dat de grond
wet van 1968 — waarin de l i
berale vrijheden niet eens aan 
bod komen — geleidelijk aan 
zal toegepast worden. 

Het is op zijn minst onwaar
schijnlijk dat Papadopoulos n u 
afstand zal doen van een tot 
dusver « geslaagde » formule. 
De Griekse officieren werden 
m hun vooroorlogse image her
steld. Ze kunnen weer in hoge 
veerkrachtige laarzen londlo-
pen. Men kan dus gerust aan
nemen dat het leger achter Pa
padopoulos staat. Ook is de 
kans miniem dat Washington 
(men maakt zich zorgen over 
het penetreren van de Sovjet-
vloot in het mediteraneum) nu 
hard op demokratische hervor
mingen zal aansturen. Papado
poulos houdt altijd een slag om 
de arm : als die Amerikanen 
te nadrukkelijk over demokra
tie gaan zeuren kan hij de 
Amerikaanse bases in Grieken
land op losse schroeven zetten. 
« Men » zegt wel dat een nieu
we generatie politici is aange
treden die rezoluut de oude ge
waden wil afleggen. Maar tot 
vandaag lijkt de meerderheid 
van de Grieken meer bedacht 
op het behoud van de verwor
ven ekonomische welvaart. 

feilen te athene, april 19ó7 

chiieense export : ondermaats ? 

Uit tamelijk recente gegevens zou moeten blijken dat de Chi
nese buitenlandse handel in 20 jaar tijds nauwelijks verdrievou
digde, wa t weinig is vergeleken met de expansie van de handel 
van veel kleinere Aziatische landen en nog geringer aandoet als 
men beseft dat China na de USA en de SU de derde wereldmo-
gendheid is. 

Zou het opgeven door Peking van zijn « splendid isolation » 
(schitterende afzondering, bij wijze van spreken) niet ingegeven 
zijn door ekonomische noodzaak ? Zelfs als men de traditionele 
Chinees-Amerikaanse verstandhouding in acht neemt, is de dooi 
tussen Washington en Peking toch spektakulair genoeg om de 
mogelijkheid van ekonomische redenen tot deze wending in over
weging te nemen. De cijfers waarover het gaat zijn de volgende : 
de Chinese buitenlandse handel bedroeg in 1950 1,1 miljard dollar 
(50.5 miljard fr.) ; 4,2 miljard dollar in 1959 om gedurende bijna 
10 jaar te dalen als gevolg van de mislukking van het commune
stelsel ; in 1969 werd bijna juist het zelfde cijfer genoteerd als t ien 
jaar tevoren. Tot 1970 schommelde het exportcijfer steeds rond 
de 4 miljard dollar, of met andere woorden in 1970 had de buiten
landse handel het zelfde cijfer bereikt als in 1959. Neemt men als 
indeks 100 in 1950 dan staan we 20 jaar later tegenover een in-
dekscijfer van 351, nauwelijks 0,7 % van de totale wereldhandel 
in 1970 of 5 dollar per inwoner. Daar tegenover staat bvb een in-
dekscijfer van 1430 voor Taiwan (ongetwijfeld een gevolg van 
Amerikaanse investeringen en ontwikkelingshulp maar ook nie t 
denkbaar zonder een goede s t ruktuur en eigen inspanningen). 
Het geringe aandeel per hoofd wordt duidelijker als men dezelfde 
cijfers nagaat voor andere Aziatische landen : Ceylon (30 d.), 
Pakistan (14 d.), Birma (10,2 d.) en India (7 d.). De Chinese uit
voer bedroeg slechts l/150ste van de globale uitvoer op de wereld. 
De Chinese betalingsbalans vertoonde door een hoger cijfer aan 
uitgaven (3,1 miljard d.) een deficiet van 150 miljoen d. Volgens 
Japanse bronnen bedroeg de ontwikkelingshulp aan diverse lan
den 895 miljoen d. 

De kulturele revolutie mag als tweede oorzaak vermeld worden 
van deze weinig rooskleurige toestand. Nu ook deze krisis blijk
baar achter de rug is (het ging uiteindelijk om een strijd om de 
macht) en het politieke gezag versterkt uit de strijd kwam is het 
niet uitgesloten, dat Mao en Tsjoe en Lai, geplaatst tegenover een 
dergelijk schrale ekonomische expansie, het ogenblik gekomen 
achtten, om een toenaderingsmaneuver tegenover Amerika uit 
te voeren, liever dan met Moskou zoete broodjes te bakken, dat 
immers zijn ontwikkelingshulp afhankelijk maakte van China's 
ideologische onderwerping (alleen Moskou bepaalt de ideologische 
ortodoksie in de volksdemokratieën, wat Mao verwerpt) . 

suiker 

Naar uit statistische gegevens blijkt komt 60 t.h. van de voort
gebrachte suiker die in de wereld werd verbruikt terecht i n 
internationale handelscircuits. De handelsmarkt verwerkt onge
veer 20 miljoen ton suiker, de ontwikkelde landen met een 
planekonomie 14 t h. en de ontwikkelingslanden 64 t h Voor 
sommige landen vertegenwoordigt de suikerproduktie hun voor
naamste exportart ikel (bvb. het eiland Mauritius 99 t.h., Cuba 
85 t.h. enz.). Er zijn twee prijzencategorieën : deze bepaald door 
preferentie-akkoorden en deze bepaald op de vrije markt, welke ' 
laatste lager zijn dat de eerste en veel minder stabiel. Men schat 
dat de vrije markt slechts 10 t.h. van de produktie voor haar 
rekening neemt. 

Voor bepaalde exportlanden is de monokultuur van suiker 
zeer nadehg, omdat de afnemers hun prijzen opleggen Dit ver
klaart de reaktie van het Castro-bewmd op de pohtiek inzake 
afname van suiker door de USA, die onder druk van grote con
cerns (gespecialiseerd bvb in ingelegd fruit) de prijzen drukten. 
Intussen is het voor deze landen niet zo gemakkelijk van mono-
op mult ikulturen over te schakelen De bestaande akkoorden 
zijn trouwens nog steeds niet van aard om spektakulaire prijs
bepalingen op de internationale sukermarkt onmogelijk te maken. 
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Het sportpaleis van Antwerpen verdient 
een ode. Jaar na jaar is het ais het 
ware een moederschoot 
waar duizenden Vlamingen hun 
Vlaams-nationale hart laten zingen. Een 
koepel van liefde, een hand boven het hoofd, 
een stolp van geborgenheid. 
Een til waaruit als witte duiven de klanken 
van onze strijdvaardigheid, onze roem, 
onze liefde, onze rouw, onze schande, 
ons verdriet, opstijgen de wijde wereld in. 
Want de gezongen boodschappen 
van de Vlaams-nationale zangfeesten zijn 
werkelijke credo's van ons bestaan als volk. 
Wij als volk, dat was de kreet van 
ANZ-1960 , de jaren die daarop 
volgden waren uitroepen 
over de zere plekken van ons reeds 
te veel geschonden lijf : gebiedsroof, 
Limburg, Brussel... 
Maar langzamerhand, als het aanzwellen 
van een volkszang, werd onze macht 
duidelijker, als het aanleggen van een 
reuze-schip in onze wereldhaven. 
Tien jaar later, in 1970, konden 
wi j Vlaanderen land zonder grenzen noemen, 
een land met onbeperkte mogelijkheden. 
1971 werd de tijd genoemd dat de 
zekerheid van huis tot huis, 
van hart tot hart, liep als een blijde 
boodschap dat het ergste was geleden, 
dat het oude spel van kat en muis 
herinnering werd , dat over het verleden de 
walsen van het heden reden, 
ja dat was 1 9 7 1 . 
1972 is een uitkijk naar het uiteindelijke 
doel waarvoor zovelen leefden en stierven, 
de reden van onze samengeknepen vuist : 
federalisme, federalisme nu !, vandaag ! 
Dit verlangen, de enige en juiste 
oplossing voor het vraagstuk, voor 

het domme raadsel, dat België heet. 
Een oneerlijke grondwetsherziening 
waaraan zich zoveel politiekers 
en hun goedgelovige volgelingen aan 
vastklampten als aan een 
laatste boei, een grondwetsherziening 
waardoor het « vertrouwen » helemaal 
verdween.. . 
Federalisme, de witte bloem, 
reeds zolang en door zovelen gekoesterd, 
het federalisme dat wij wil len, 
dat ons moet geven waar wij recht op hebben 
en waarmee wij de toekomst voor ons 
en zij die na ons komen 
leefbaar Vlaams zullen houden. 

Bloemen voor het A N Z dat deze keuzen 
maakte, 35 maal bloemen omdat 
Vlaanderen weer het bewijs van zijn 
totale inzet kan geven. 
Het zangfeest, met Diksmuide, 
een manifestatie enig in Europa, een feest 
van vandaag, geëngageerd, rechtvaardig, 
eerlijk en heerlijk, een ogenblik 
waar het lied weer eens zal bewijzen 
van gedachten krachten 
te kunnen maken... 
(m.v . l . ) 

Jules de corte 

miei cools en de vaganten 

mef : 

Miei Cools, nog steeds nummer één van de 
Vlaamse klemkunst, zoals de populariteitspoll van 
NEKKA 71 bewees, Jan De Wilde, sterk geënga
geerd met zijn kei van een lied « Herman Winsel », 
het vokaal ensemble De Vaganten, gelukkig op
nieuw m het Sportpaleis aanwezig en de gast uit 
Nederland, Jules De Corte, die een striemend lied 
over Brussel zal brengen. Louis Verbeeck, die zal 
instaan voor de speelse en scherp satirisehe bind-
teksten, en Lea Cousin, de revelatie van de klein-
kunsttoernee « Vrij van Zegel » zullen de presenta
tie verzorgen, terwijl pianist Raf Deckers deze 
teksten muzikaal zal onderlijnen. 

Als choreografische groepen verlenen Pro Arte 
Gymnastica o.l.v. Jac Delsmg, Celeste — meisjes-
groep van het Van Celst-in.stituut, Antwerpen en 
Keurgroep Tijl — beide o.l.v. Alicia Borghten, hun 
medewerking, naast de Chiro-muziekkapel o.l.v. 
Frans Geens en de KSA-harmonie St.-Aloysius uit 
Roeselare. 

De dirigenten Raf Belmans, Willem De Meyer, 
Hendrik Diels, Lode Dieltiens, Mare Liebrecht, Ar
mand Preud-homme, Fernand Van Durme en Ju-
liaan Wilmots zullen met het wereldvermaarde uit
gebreid koperensemble Theo Mertens, dat tevens 
enkele intermezzi brengt, volgende massa-liederen 
uitvoeren : Omdat ik Vlaming ben, De Trommel 
slaat, Vlaanderen, Dan zal de beiaard spelen, Reu-
zenlied, Dat je mijn liefje bent, Mirabella, Ilct Lied 
der Vlaminsen, Kempcnland, Daar kwam een boer 
uit Zwitserland, Daar was laatst een meisje loos. 
De boer had maar ene schoen, Gertjie, Bobbejaan, 
Sarie Mareis, Uil die blou van onze hemel, Dit Is 
de tijd, De Blauwvoet, Gebed voor het Vaderland, 
Groeninghe, Wilhelmus en De Vlaamse Leeuw. 

Het scenario werd opgebouwd door Mare Lie
brecht, Louis Verbeeck en Juliaan Wilmots, terwijl 
regisseur Remi Van Duyn het geheel opnieuw met 
vaste hand zal leiden. 

28 mei 
14u30 
sportpaleis 
antwerpen 

1972 

35ste Vlaams 
nationaal zangfeest 
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nuf-fige inlichtingen 
prijzen der plaatsen 

Gereserveerde zitplaatsen : 150 fr., 100 fr. en 75 fr. 
Niet gereserveerde plaatsen : 40 fr. 

lokatie 

ANZ-lid wordt men door overschrijving van het 
lidgeld 1972 (175 fr.) op PR 963.36 t.n.v. ANZ-Ant-
werpen. 

waar en hoe ? 

Uitsluitend te verkrijgen : 
— op het nationaal ANZ-sekretariaat, Oudaan 22-24, 
2000 Antwerpen (4de verd.). Tel. 03/330234 en 330022 
|(tot 28 mei). Het sekrelariaat is alle werkdagen toe
gankelijk van 9 tot 17 u. (tot 28 mei, eveneens op 
zaterdag, op zondag 28 mei van 10 tot 12 u). 
— of door storting of overschrijving op : PR 963 36 
tn.v. ANZ-Antwerpen ; PR 974.56 van ASKL-Merk-
sem, Bredabaan 569 voor rekening nr 165000/4030 
van ANZ-Antwerpen. 
— of in volgende VÏB-VAB-kantoren : Aalst, Kerk. 
straat 12 ; Brussel, E. Jacqmainlaan 126 ; Gent, 
Kalandenberg 7 ; Hasselt, Demerstraat 60-62 ; Me-
chelen, O.-L.-Vrouwstraat 34 ; Turnhout, Herental-
eeslraat 3. 

Ingeval van storting en overschrijving steeds 
uaam, adres (volledig met postnummer), soort en 
aantal der gewenste toegangskaarten vermelden. 
Bestellingen worden enkel uitgevoerd na betaling. 
Voor een vlotte en veilige verzending storte men 
een supplement van 5 fr. of 10 fr. (meer dan 10 
kaarten). De kaarten worden u dan per brief toe
gestuurd. Neem geen risco's, bestel uw kaarten 
vooraf. Goede plaatsen zijn dan gewaarborgd. 

programmabrosjure 

Vanaf 10 moi is een programma met tekst en me
lodie van de liederen te bekomen tegen 25 fr. het 
exemplaar. 

Jeugdbewegingen, jeugdclubs, studentenvereni
gingen verkrijgen gratis een luxe-programmabro
chure (normale prijs : 25 fr.) bij aankoop van iedere 
kaart van 40 fr. Deze aanbieding is slechts geldig, 
indien u naam en adres van de jeugd- respectieve
lijk studentenvereniging vermeldt. Bij bestellingen 
vóór 10 mei ontvangt u een bewijsbon, die in het 
Sportpaleis kan worden ingeruild togen het recht
hebbend aantal programmabrosjures. 

Personen, die zich propagandistisch willen inzet
ten voor het 35ste Vlaams Nationaal Zangfeest door 
het organiseren van een verkooppunt of door het in
leggen van bussen kunnen steeds het nodige pro
pagandamateriaal bekomen op het ANZ-sekreta
riaat. Een telefoontje (03/330234) volstaat en dade
lijk wordt het gevraagde toegestuurd. Ter beschik
king worden gesteld : propagandafolders met alle 
inlichtingen over programma en kaartenverkoop, 
affiches, strooibiljotten. 

11 

inspraaktest-
Teneinde de drie massa-liederen te vinden met 

het meeste voorkeur van de aanwezigen heeft het 
ANZ met medewerking van de ASLK een inspraak-
test uitgedacht. De bedoeling is, uitgezonderd van 
de drie nationale liederen, het Vlaamse, het Wilhel
mus, en het Suld-Afrikaanse volkslied, de drie 
meest geliefde volksliederen te kunnen aanwijzen. 
De ASLK stelt een bedrag van 15.000 fr. ter be
schikking dat zal verdeeld worden onder de win
nende deelnemers die zullen worden aangeduid, 
rekening houdend met de verkozen liederen. 

De aangeduide liederen zullen op het volgende 
zangfeest uiteraard een bijzondere plaats innemen. 

voor wie het nog 
niet mocht weten 

volkszangbeweging 

Organisatie der Zangfeesten : Vlaams Nationaal 
Zangfeest (28 mei 1972), Zeezangfeest, Provinciale 
en Regionale Zangfeesten, Organisatie van de zang
festivals - open zangstonden m.m.v. De Vaganten. 

concertreeks 
Creatie Vlaams koorwerk, najaar 1972. Componist: 

Norbert Rosseau. Tekstschrijver : Albert Boone. 

federatie van koren en volkszanggroepen 
Groepeert meer dan 250 aangesloten koren en 

volkszanggroepen. Richt verscheidene kadervor-
mmgsaktiviteiten in : kursussen voor koordirigen
ten en voor zangleiders, koorateliers, studieweken, 

nekka '72 
Promotie van het Nederlandse volks

lied, 8 oktober 1972. 
en luister-

uitgave « vlaams muziektijdschrift » 
Het enige maandelijkse muziektijdschrift in 

Vlaanderen. Slechts 175 fr. voor een volledige jaar
gang van 10 nummers. Gratis proefnummers op ver
zoek : ANZ, Oudaan 22-24, Antwerpen, tel. 03/330234. 

uitgave iiedbiaden en liedbundels 
« Dit is de Tijd », met tekst en melodie van 15 

nieuwe volks- en troebadoersliederen. 10 fr. 
« Sa laat ons vrolijk wezen », met tekst en melo

die van meer dan 30 Oudnederlandse liederen. 10 fr. 

Dokumentatiecentrum voor koor- en 
volksliedmuziek 
liedmuziek. Gratis toegankelijk voor iedereen 
werkdagen van 9 tot 17 u. 

jan de w i l d e 

federah'sme nu ! 

Dit motto wil beduiden dat de enige op
lossing voor de Belgische problematiek 
slechts kan bestaan in een konsekwente 
en integrale doorvoering van het fede
ralisme. Het failliet van de grondwets
herziening is daarvan het duidelijkste 
bewijs. 
Slechts het federalisme kan een klare 
en diepgaande oplossing brengen. Daar
om heeft de Raad van Beheer van het 
ANZ beslist het Vlaams Nationaal Zang
feest te laten plaatsvinden onder het 
motto : « Federalisme Nu ! ». De rede 
van dr. jur. Valeer Portier, algemeen 
voorzitter van het ANZ, zal dit radikaal 
Vlaams standpunt onderlijnen en moti
veren. 
Het zangfeest zal opnieuw de « kompro-
misloze buitenparlementaire oppositie 
van de Vlaamse beweging » worden. 
Het Vlaams Nationaal Zangfeest is een 
hetboom die moet leiden tot de volledi
ge emancipatie van de Vlaamse mens. 

voorzitter valeer portier 

alle 

10 jaar geleden 

Uit ons archief p ik ten we deze foto van het zangfeest \ 9 6 2 . Tien jaar geleden. Er is ondertussen 

ai heelwat veranderd . Nog een pastoor met een « rok » aan Kijk eens aan... 
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• 
ZO maar een oorlog 

Ergens op onze wereld stij
gen elke dag bombardements
vliegtuigen op, en elk tuig 
draagt 30 ton bommen mee. 
Vanuit de lucht lijkt het land 
daar doorprikt als de huid van 
een doodzieke morfmomaan Je 
kan die B-52 niet horen, ze vlie
gen héél hoog en de mensen 
uit de rijstvelden heten ze de 
« zwijgende dood » 

Eerst kwam de dood en de 
ontzetting en daarna vulden de 
gaten in de bodem zich met 
water. De boeren trekken er 
met hun kruisnetten heen : het 
zijn uitstekende visvijvers van
daag Je hebt er ook wolken 
muggen en de malaria maakt 
elke dag nieuwe slachtoffers 

In 1945 begon de oorlog in 
Indo-Chma , m 1954 viel Dien-
Bien-Foe. Er waren negen jaar 
voorbij van guerilla en gevech
ten m het oerwoud en moeras
sen, van wanhoop van allen die 
m een uitzichtloos konflikt wa
ren verstrikt. 

Toen m 1958 het tueede In
do-Chinese konflikt oplaaide, 
kreeg je allengs een gemtensi-
fieerde heruitgave van de voor
bije strijd en . vreemd genoeg 
was alles wat volgde de uiting 
van wat de mensheid vijftig 
jaar lang aan vernielzuchtige 
ervaring had opgespaard 

De guerillero heette nu 
Vietkong en hij legde opnieuw 
bamboevallen in het woud, 
wachtte weer als sluipschutter 
als bommenlegger m de over
volle stad Steeds meer GI's 
trokken naai het tropische ge

bied, ééns — hoe lang gele
den '' — een vruchtbaar en ge
lukkig land, en daar herbeleef
den ze in Kon Thien, Dak To 
de ontzetting van de loopgra-
venstrijd ; weer, als vroeger 
rond Verdun, droegen de heu
vels nummers .. « Hill 875, the 
smell of death ». « de geur 
van de dood »... schreef een 
soldaat op zijn helm 

Net als lang geleden aan de 
IJzer, aan de Somme is ook 
daar nu de aarde omwoeld, 
doorploegd : 25 miljoen kraters 
liggen over het land gezaaid... 
100.000 onontplofte bommen 
verbergen zich in de rijstvel
den, in wat ééns tropisch woud 
was. 

Ook de danteske bombarde
menten van de tweede wereld
brand kregen een nieuwe edi
tie . steeds meer vliegtuigen 
trokken noordwaarts . En je 
had de anonieme massagraven 
van Hué en de slachting te My-
Lai : de mens had niets ver
leerd. . je had de welhaast ri
tuele verbrandmgsdood van de 
bonze, die zichzelf en de illu
sies van een beschaving ver
teerde. De kinderen van Sai
gon kwamen in opstand en de 
vrouwen grepen naar de wa
pens . en zo onthulde, haast 
onmerkbaar, de oorlog van de 
éénentwintigste eeuw zijn 
schrikwekkend aangezicht 

Vandaag vliegen de geluidlo
ze B-52 weer en vanop de basis 
beslissen de computers waar de 
lading valt Spinmijnen vallen 
uit de moessonzwarte hemel en 

graven zich in de drassige bo
dem Fijne draden groeien uit 
de grond en bij de geringste 
aanraking ontploft de lading .. 
een tijdloze tijdbom . Andere 
tuigen hullen het landschap m 
een spnngstofnevel, die met al
leen alle mijnen uit de buur t 
doet springen, maar ook elke 
plantengroei vernielt Ontbla-
dermgsgift en herbicides ver
nietigen 2500 vierkante kilome
ter boslandschap reusachtige 
bulldozers-rupsen van twintig 
tot veertig ton zwaar (de « jun
glevreters »), walsen over alles 
wat boom, begroeiing of leven 
is. In 1970 alleen verdwenen 
aldus 500 vierkante kilometer 
tropisch woud en rubberplan
tage De angst voor de onzicht
bare, ongrijpbare vijand dwong 
de technische geest tot de 
« Daisy-Cutter »-uitvinding : de 
« madeliefjesknipper » is een 
super-bom van 3,30 m lang en 
hij veroorzaakt bij inslag een 
rookpluim van 2 kilometer en 
in een omtrek van méér dan 
duizend meter sterft alles wat 
boom, struik, mens of dier is. 

Tweeduizend jaar geleden 
schreef Johannes : « De eerste 
engel blies op de bazuin. En 
toen was er hagel en vuur ge
mengd met bloed en dat viel 
op de aarde. Een derde van de 
aarde werd verbrand, een der
de van de bomen en al het 
groene gras ». 

Zo maar een oorlog, de apo-
calipsus ? 

huguette d.b. 

fj^UjBnoeUgs 
de lawijtmakers 

Dame : Hallo ? 

Grapjas : Mevrouw, je spreekt met de kommissie ter 
bestrijding van de geluidshinder. Er ligt hier voor mij 
een brief van één van uw huren, dite tegen U klacht neer
legt wegens, ik citeer, overdreven lawaai na tien uur 
's avonds, zodat we geen oog kunnen dichtdoen. 

En ik hen heiast met het onderzoek van deze zaak. 
Maakt gij of uw gezin soms teveel lawaai 's avonds 

laat ? 

Dame : Wie heeft die brief geschreven ? 't Is toch 
zeker nie Kamiel. . . 't zijn zij, die altijd lawijt maken, 
meneer ! 

Grapjas . (verwonderd) Maken zij lawijt ? 
Dame : Ah neen zeker... totdat ze 'n keer vechten lijk 

d'honden. Vraag het 'n keer aan de geburen die onder 
hen en naast hen wonen ! 

Grapjas : Maar de aanklacht is tegen U, mevrouw 
Speelt uw televisie soms tte luid 's avonds ? 

Dame • Maar meneer, ik ga om half tien slapen, en 
dan moeten mijn jongens stil zijn. Ze horen den TV 
haast nie spelen. 

Grapjas : Maakt ge misschien teveel ruzie met uw 
man ? 

Dame : Da zal nie zijn ! Zij maken allemaal lawijt. 
Zijn 't de Bogaerts die geschreven hebben, 't zijn lawijt
makers. Zijn 't de Verscheldes die geschreven hebben, 
't zijn lawijtmakers. Da koppel naast ons, zijn lawijt
makers ! 't Zijn die rakkers van boven ons die hunne 
stereo zo luid laten gaan.. . en de Verscheldes, die altijd 
ruzie maken : 't zijn gelijk twee kleine kinders ! 

Kijk meneer, ik ben hier den huisbaas, en 'k heb het 
hun al gezeid : als ze zich nie voegen, dat ze kunnen 
gaan ! 

Maar, 't is alti jd ' 't zelfde, de die, die meest moeten 
zwijgen zijn d'eersten om iets te zeggen ; ge weet wel, 
hoe dat gaat.. . Maar als ge mij niet gelooft, meneer, 
moogde gerust eens ne keer een hele avond bij mij zit
ten om te luisteren. 

Grapjas ; 'k Zal dat onderzoeken, mevrouw, en als er 
iets is, hoor je nog van mi]. 

Dame : Doe dat gerust meneer, maar ge moet mi j d'er 
me tussen trekken.. . D'as waarschijnlijk één van die bo
venste — van de derde of vierde verdieping — die dien 
brief geschreven hebben. Want als de jongens bij mij 
de TV te luid zetten, dan kom ik d'er speciaal voor uit 
mijn bed ! 

Grapjas : Dank ü voor de inlichtingen, .mevrouw ! 
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h u m o r • • • 
Wilhelm Busch wist het al : «Humor ist wenn man trotzdem lacht». Aan het ver
schijnsel « humor » werden niet slechts artikels, studies en verhandelingen maar 
aelfs dikke boeken en lijvige psychologische studies gewijd. W. Petry schreef een 
« Humor der Nationen » en Freud wijdde een schriftuur aan « Der Witz und sei
ne Beziehung zum Unbewussten » waarbij hij stelt, dat het hier gaat om een 
« Lustgewinn » : dank zij bespaarde verdringingsprestatie bij de grap, bespaarde 
voorstellingsprestatie bij het komische en bespaarde gevoelsprestatie bij de hu
mor. Kuno Spitz noemde de grap een beetje te simplifiërend « een spelend oor
deel » en Kant definieerde het komische als een « in het niets vergane verwach
ting ». Spencer, in zijn « Physiologic of Laughter » heeft de lach een « direkte 
ontlading van opgehoopt affekt » genoemd. Al deze definities, die ook dr. Hans 
Sutermeier vermeldt in zijn boek « Psychologie und Weltanschauung » beperken 
Bich echter tot het individueel-psychologische. Maar de lach en de humor gaan 
boven het individuele uit. Voor lach en humor moet men met drie zijn : twee om 
de humor aan elkaar mee te delen, en een derde, afwezige, om mee te lachen (l'ab-
sent a toujours tort !). De lach en de humor zijn een uitdrukking van een machts-
oefening, een meerderheidspositie : een macht over het gevaarlijkste natuurge
weld, de medemens. 

Uit het voorgaande nu gaan afleiden 
dat al onze humoristen machtwelluste-
lingen zijn, die dit gefrustreerd machts
gevoel afreageren in hun geschreven of 
getekende humor, zou wel wat al te ver 
gaan. Toch wordt van de humorist een 
zekere objektiviteit, een afstand-nemen 
van zijn onderwerp vereist, en daardoor 
een zeker gevoel van superioriteit en 
een niet geëngageerd zijn (althans niet 
in die zin of die mate van het objekt). 
Zo wordt bvb. de politieke karikatuiu: 
vaak een anti-engagement, dat het lach
wekkende nog aandikt of aanpast. 

Het kind, als stam-wezen, is steeds een 
dankbaar onderwerp geweest voor de 
humorist, en iemand als Disney heeft 
zelfs het animisme der kindersprookjes 
gebruikt voor komische effekten op de 
volwassenen. Het kind schept vaak, door 
zijn onbekendheid met de regels der 
volwassen wereld en met de woordbe
grippen, een komisch effekt. De boek
jes die zulke kinderhumor bijeen bren
gen (of hem met minder of meer suk-
ses imiteren) zijn dan ook sterk aan
gegroeid, sedert een pientere Franse 
leraar de stijlbloempjes van zijn leer
lingen bundelde en als suksesboek op 
de markt bracht. 

« Zus is al getrouwd, want zij knut
selt graag » is reeds de derde bundel 
kinderkolder bijeengebracht door Pol 
Vanhaverbeke : de zus die « geen geluk 
had, want ze zat juist in bed met Sinter
klaas » groeit hier tot humoristische 
volwassenheid. Niet heel het boek Is 
echter «uit de kindermond opgetekend» 
zoals dat hee*. De auteur zelf voegt er 
in deel H zijn eigen kolder aan toe. In 
het « kerkelijk hoofdstuk » staan er en
kele frappante uitspraken : « De Kerk 
is te ver gegaan met de aflaten : er zijn 
er die alles afgelaten hebben ». En ver
der : « Sommige pastoors, zijn dat nog 
wel herders ? De herdertjes hielden vol 
trouwe de wachte. En nu wachten ze 
tot ze mogen trouwen ». 

Van Pat Hildo verscheen bij Heide
land een boekje kinderkolder onder de 
titel « Meester, Jantje bloeit van kop 
tot teen ». Het is de tweede bundel van 
deze Limburgse onderwijzer, wiens 
boekje « Meester, Jantje heeft een her-
senpudding » al zo zeer in de smaak 
viel. 

Kinderkolder, maar dan niet in de 
vorm van min of meer lapidaire uitspra
ken en gezegde, is « Uit de (b) engelen
bak » van Fien Kuiper-Gründemann, 
Het zijn korte stukjes over kinderen, 
over het eigen kind en over andere, ge
schreven met een zin voor het humoris
tische in de situaties en met een fijn
heid, die glimlachen doet en verfrissend 
werkt in een wereld van zoveel bloe
dige ernst. 

Hetzelfde kan gezegd worden van 
« Dames en Heren ». Hier zijn de korte 
stukjes niet zozeer verhalend, maar wel 
dialogerend. Een dialoog over allerlei 
•onderwerpen, ook ernstige — waarbij 
dan wel eens de kritische zin van de 
schrijfster om de hoek komt kijken. De 
auteur. Genade de Lille, is de dochter 
van Jozef de Lille uit Maldegem en 
kleindochter van Victor de Lille, wiens 
« Duimpjesuitgaven » een niet te mis
kennen aandeel gehad hebben in de ver
spreiding onzer literatuur. De oudere 
nationalisten zullen zich trouwens De 
Lilies « 't Getrouwe Maldeghem » nog 
wel herinneren ! De kleindochter zet 
dus een literaire traditie met ere voort. 

Naast de humor van en over kinderen 
— waarbij het kind als « stamwezen » 
een dankbaar onderwerp vormt — staan 
het kabaret, het kursief je in de krant en 
de radiotekst vooraan in de humoristi-
.sche literatuur. Ook hier is de niet-aan-
wezige derde meestal mikpunt of ob
jekt, hoewel vaak in de kursiefjes de 
auteurs vanuit een echte of vermeende 
dagelijkse realiteit vertrekken om zich
zelf te ironiseren. Hierdoor krijgen de 
meeste bundels van dergelijke stukjes 
een zekere basis-eenheid, een onderlmg 
verband, dat geschapen wordt door het 
personnage van de auteur zelf. 

Auteur van allerlei kabaret-, lieder
en radioteksten is Paul Schrooten. Een 

aantal van zijn teksten zijn bijeenge
bracht in de bundel « Steel maar pijpen, 
regendief ». Kolder en satire, spot (goed
moedige en andere) vinden wij in dit 
boekje, waarmee de lezers glimlachen, 
waarin zij zich verkneuvelen of waar
aan zij zich ergeren kunnen. Niet steeds 
is de humor of de spot even fijn of sub
tiel en soms verdrinkt da humor in het 
engagement, zoals in het stukje over 
Nixon. 
Een onzer beste humoristen is Louis 

Verbeeck : hij debuteerde met Jos Ghy-
sen in « De muzen hebben hu.i eksku-
zen » maar schakelde van de versjes 
over op het proza en presenteerde kur
siefjes op de radio. Een bundeling dezer 
radiostukjes is « Plant een boom », 
waarin Verbeeck op de bekende pittige 
wijze mensen en dingen met de geamu
seerde objektiviteit van de buiten
staander die het humoristische in de si
tuatie scherp opmerkt, heeft nagegaan. 
Ook Jos Ghysen doet dit in zijn stukjes. 
Verbazend is, naast de grote produkti-
viteit van deze man — en het grote aan
tal van zijn kursiefjes in radio, week
blad en krant — de blijvende frisheid 
en de onuitputtelijkheid van zijn glun
derende humor, een humor trouwens 
die mij warmer lijkt dan die van Car-
miggelt. Bij Heideland verscheen van 
hem zopas benevens de VP's «Zogezegd» 
en « Een ballonnetje » een bundel « Ach, 
mensen » .waarvan wij sommige stukjes 
reeds lazen of hoorden, doch die wij met 
plezier hebben herlezen. 

Wijzen wij er tenslotte nog op, dat 
het seksuele als een der stamelementen 

van het bestaan en als ontmoetingster
rein voor een « lust- en machtsgevoel », 
ook een grote inspiratiebron voor de 
humor is geweest en nog blijft. I3at de 
humor op dit vlak vaak het gevaar loopt 
in het obscene te vervallen, is klaar : 
daarom is dit terrein meer dan welk an. 
der voor de humorist gevaarlijk en een 
toetssteen voor zijn talent. Ook hier 
toont zich de meester in de « Beschran-
kung » en in het under-statement. Mark 
Van den Eynden heeft met zijn « On
deugende gedichten» dit terrein bewan
deld, niet zonder sukses. Frivool zonder 
shockerend te zijn, kunnen deze korte 
versjes samengebracht worden op de
zelfde noemer, die van het laatste vers
je van de hele bundel : « De vrouw is 
anders dan de man — en daar komt al 
die herrie van... ». 

Rond een ander tema, nl. dat der 
sport, bracht Piet Theys een aantal min 
of meer beslaagde limericks van de 
meest-diverse gelegenheids-poèten bij
een. Technische en humoristische kwa
liteit dezer verzen zijn door de verschei
denheid van hun oorsprong ook zeer 
verscheiden naar gehalte. 

De hogervernoemde prof. Sutemeier 
heeft het Freudiaanse onderscheid in 
grap, komiek en humor als een grada
tie beschouwd in de zelfironie, die in de 
humor het sterkst zou zijn : de glim
lach om de menselijke zwakheden en 
tekorten, om de situaties en gebeurte
nissen waarin hij gewild of ongewild 
geraakt, is ook en vaak grotendeels een 
glimlach om zich beter te zien. Tegen
over de angst va'i het primitieve tot vro
lijkheid, staat het eeuwige lachen van 
de Griekse godenhemel. De lachende 
mens staat tussen dier en god. 

Besluiten wij dit overzicht der jong
ste literaire humor met het woord van 
Chamfort : « Alleen die dagen zijn on-
wederroepelijk verloren, op dewelke 
wij verzuimd hebben te lachen... ». De 
humoristische auteur helpt ons, om dit 
aantal dagen te verkleinen — en daar
voor zijn wij hem dankbaar. 

« Ondeugende gedichten » van Mark 
Van den Eynden verscheen bij uitgeve
rij Knippenberg, Utrecht — « Zus is al 
getrouwd » van Pol Van Haverbeke, bij 
Lannoo, Tielt. De overige bij Heideland, 
Hasselt. 

• Van 5 mei tot 4 juni heeft 
in het Brtissels Paleis voor 
Schone Kunsten : « Relative
rend Realisme », eigentijds rea
lisme noemen het de promoto
ren van deze tentoonstelling, 
waaraan vijftien eocposanten 
deelnemen. In hetzelfde ge-
houw van 4 mei af : tentoon
stelling Peter Staempflie. 

• Drie-en-zeventig collages ex
poseert Andrée Arty in het 
Brtissels Paleis voor Schone 
Kunsten van 4 mei af. Deze 
Waalse kunstenares exposeer
de herhaaldelijk te Brussel en 
te Amsterdam en nam ook aan 
internationnle groepstentoon
stellingen deel. Haar werk is 
wat men zou kunnen noemen : 
ortodoks surrealistisch. 

• « Beelden uit Zuid-Afrika » 
is thans te gast in de Krediet
bank, Vlamingstraat te Brug
ge, tot 8 mei. Vandaar gaat 
het naar Namen. Dagelijks van 
9 tot 16 u., weekends uitgezon
derd. 

K-post 
• Tot en met zondag 7 mei 
wordt in het Archief en Mw-
seum voor het Vlaamse Cul
tuurleven, Minderhroedersstr., 
22 Antwerpen, een tentoonstel
ling georganiseerd, gewijd aan 
leven en werk van August Ver-
meylen. 

Het is dit jaar 100 jaar ge
leden (1872-1945) dat deze 
Vlaamse voorman geboren 
werd. In de tentoonstelling 
wordt aan de hand van ma-
nucripten, foto's, boeken en do
cumenten een beeld opgehan
gen van de Brusselse jeugd van 
Vermeylen, zijn rol in Van Nu 
en straks, zijn betekenis als li
terator, flamingant, hoogleraar 
en eerste rector van de verne
derlandste universiteit Gent, 
politicus en geleerde. Voor de 
de tentoonstelling kon worden 
geput uit het privé-archief van 
August Vermeylen, in het be
zit van oud-minister P. Ver
meylen. 

Maandag gesloten. 

• Tot 10 mei a.s. stelt Fernan-
de Carlier schilderijen ten toon 
in de kunstgalerij Ledeganck, 
Boelare 1 te Eeklo. Dagelijks 
van 14.30 tot 19 u, de weekends 
ook van 10 tot 12.30 u. 

• Van 7 mei tot 4 juni stelt 
kunstschilder Tinus Van Bra-
kel ten toon in het museum 
van de stichting Mevrouw J. 
Dhondt - Dhaenens, Museum
laan te Deurle aan de Leie. 

• Lydia Van Liefferinge, uit 
Ninove, en leerlinge van de 
bekende surrealist Delvaux 
stelt ten toon tot en met 7 
mei in het kultureel centrum 
te Affligem, toegankelijk alle 
zaterdagen en zondagen. 

• De maand mei ziet er in de 
KVS Brussel als volgt uit : 
nog steeds de « vodderije » van 
Constantijn Huygens « Trijntje 
Cornelis » in de regie van 
Nand Buyl, een ondeugend spel 
,dat ^echter drie eeuwen gele
den als een aanslag op de goe
de zeden werd veroordeeld. 

Als tweede stuk op het pro
gramma « Varkens », de bitte
re komedie van John Arden 
over een zwerversfamilie die 
ondergebracht in een keurige 
buurt, door haar vrije levens
wijze moeilijkhed'en met de 
« keurige buren » krijgt. Regie 
Senne Rouffaer. 

Als reprise krijgen we een 
« Vlo in het oor » van Georges 
Feydeau in de regie van Fran-
tisek Stepanek en als gastvoor-
stelling (op -5 mei) « Zieken
zorg of zuster Norton verliefd» 
van Peter Nichols, door het 
Zuidelijk Toneel Globe efen 
blijspel met een wrange bij
smaak over het lot van pa
tiënten in een ziekenhuis 

Speeldagen . dinsdag, woens
dag, donderdag, vrijdag en za
terdag te 20 u.. zondags te 15 
en te 20 u. Plaatsbespreking 
tel 18.39.40. 
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Mo-politieke 
liidsicritielc 

H.L. Sanden, schrijver, publicist, re-
dakteur aan de « Deutsche Wochenzei-
tung », heeft in zijn boek « Die Welt 
öer tausend Völker » niet alleen een 
uitgebreid verslag uitgebracht over 
zijn reizen in alle kontinenten. Hij 
noemt zijn tocht een « Erkundigungs-
reise in die Wirklichkheit ». Behalve 
aangenaam en vlot vertelde reisbeleve
nissen heeft hij in dit boek ook de kern 
aangeraakt van de problematiek der 
diverse bezochte landen, deze niet bin
nen een rationeel en vooropgesteld 
schema willen wringen maar de wereld 
zoals zij werkelijk is trachten weer te 
geven. Hij doet hierbij wat anderen 
vóór hen;i hebben getracht te doen, wat 
bij ons bv. een Aster Berkhof over 
Afrika deed. zonder echter Sandens 
peil te bereiken, en zonder diens grij
pen naar de essentie der problemen. 

De wereld : dat is voor Sanden een 
uit vele volkeren bestaande mensheid, 
in haar duizendvoudige verscheiden
heid, in haar praktische ongelijkheid op 
geografisch, etnisch, kultureel, politiek 
vlak en in de diversiteit van lichame
lijke verschijningsvormen en geeste
lijke kapaciteiten. Bij de gemeenschap

pelijke levensvragen komen er telkens 
specifiek aan elk volk en elke gemeen
schap eigen problemen, die alleen van
uit die gemeenschap en rekening hou
dende met haar essentiële mogelijkhe
den en grenzen, kunnen opgelost wor
den. 

Sanden wil de lezer meenemen op 
deze zeer uitgestrekte reisroutes en 
hem doen nadenken over het geziene 
en ervarene. De auteur brengt een rea
listische weergave van toestanden en 
gebeurtenissen in de bezochte landen, 
met op de achtergrond de historische 
groei, de geografische en biologische 
basiselementen die de huidige situatie 
mee bepaald hebben. Uit de erkenning 
van de daaruit ontstane en blijvende 
differentiatie (vermits de basiselemen
ten onveranderlijk en derhalve van 
permanente invloed zullen zijn) mce-
ten wij, zegt de auteur tot een nuch
tere en realistische opvatting van on^e 
taak komen, de historische-politieke ba
sisfeiten erkennen en_ de ki^nklusies 
daaruit trekken. 

In een tweede werk « Was muss ge-
schehen ? » zet Sanden zijn onderzoe-
kingstocht naar de kernproblemen der 
huidige mensheid voort, en tracht een 
oplossing aan te duiden. De blanke we
reld staat op een keerpunt, zegt hij. Zij 
zal rekening moeten gaan houden met 
de realiteiten, met wat de wetenschap 
haar leert — en verzaken aan de uto
pieën en de vergissingen die haar door 
een in haar eigen hersenschimmen ver
warde, in haar eigen « Spielereien » 
gelovende westerse intelligentsia wor
den voorbehouden als genormde waar
heid. 

Sanden keert zich tegen dit verzaken 
aan de wetenschappelijke realiteiten, 
aan de bevindingen van antropologie, 
biologie, psychologie, sociologie, maar 
hij keert zich tevens tegen de pseudo-
wetenschappelijkheid van het marxis

me. Zoals Copernikus destijds stootte 
op de tegenstand van hen die in de 
macht geïnteresseerd waren, zo stoot 
ook de door het wetenschappelijk on
derzoek sedert tientallen jaren geves
tigde biologische wetenschap met haar 
bevestiging van de menselijke differen
tiatie en van het karakterologisch en 
mentaal onderscheid der groepen op 
een hardnekkige loochening, juist van 
die zijde die voor rationalistisch wil 
doorgaan. Een loochening, die gevoerd 
heeft tot gevallen zoals dat van Lysen-
ko wiens tesis, niet cp de wetenschap 
maar op het marxistisch dogma geves
tigd, ook door de wetenschap ontman
teld werd. 

Sanden, verontrust door de explosie 
der niet-blanke bevolking en door de 
zelfvernietigende blindheid van de eu-
ropide volkeren, ontwerpt dan een bio-
politiek programma, aangepast aan de 
noden van de tijd, de vereisten van de 
toekomst en de werkelijkheden van 
altijd, werkelijkheden/ die door de mo
derne wetenschap geanaliseerd en be
vestigd werden en die men vaak opzij 
schuift omwille van irreële gedachten-
konstrukties die tot dogma worden ver
heven, omwille van een rationalisme 
dat zijn eigen grenzen niet wil zien en 
daarmee ook de irrationale werkelijk
heden in individu en gemeenschap niet 
erkennen wil. ' 

Beide werken verschenen hij Druf-
fel-Verlag, Leorü a/Starnberger See. 
Prijs respektievelijk DM 26,50 en 
DM 14.50. 

In teen van onze vorige nummers had
den we het reeds over het te laat aan
vangen van de restauratiewerken. Bo
venstaand kerktorentje (Denez Lux.) 

moest eerst hijna instorten... 

kunst voor het volk 
W€ zijn een volk van schilders. Dat 

klinkt wat gemeenplaatsig, maar naast 
Roger De Vlaeminck, Club Brugge, de 
zaterdagse pmt en de dagelijkse bief
stuk-friet produceren we ook schilders. 

Het omgaan met verf en penseel zit 
ons allen in 't bloed. De meesten onder 
ons krijgen een schilderbevlieging in de 
lente, als de deur en muren terug netjes 
moeten. 

Waar enkele begenadigden hanteren 
kleiner penseel, werken met olieverf-
tubes en spreiden de kleur als zoveel 
regenbogen uit op een heus palet. 

En ze schilderen : liefst figuratief, om
dat ze houden van wat ze zien .. een 
groen landschap, een doorschijnende, 
weerspiegelende vijver, bootjes aan de 
kust, bloemen in een vaas en he t por
tret van het buurjongetje. 

Begenadigden .. inderdaad : want zij 
kunnen nog een paar uren van hun le
ven besteden aan het beschouwen van 

een zonnebloem en als zij een wolken
lucht bekijken, dan zien zij nog de sta
tige donkere massa's als torens, terwijl 
de anderen alleen aan een verregende 
zondagnamiddag denken. 

Nochtans... als je per se je huiskat op 
gele achtergrond wil uitbeelden, en 
iedereen ziet dat het inderdaad poes is, 
dan ben je « out » in de kunstwereld, je 
maakt het te tastbaar, te alledaags. 
Xunst , zo zeggen de kenners, dat is als 
die twee groene strepen op een maag
delijk doek en dat heet dan «variatie» 
of zo... hoe abstrakter, des te intellektu-
eler, des te onbegrijpelijker voor het ge
wone publiek en hoe liever de bevoor
rechte klasse der pseudo-kunstkenners 
met veel geld het heeft. 

De man en de vrouw uit de straat be
grijpen er geen jota meer van : vlekken 
blijven voor hen gewoon vlekkerige din
gen en zij zullen er nooit hartstocht of 
koeien op de wei im caitdekken. En zo is 

voor de dagjesmensen de kunst even 
vreemd geworden als het sterrebeeld 
Andromeda voor onze aarde. 

Toch houden ze van een leuke afbeel
ding, een kleurrijke prent om het inte
rieur op te vrolijken. Melancholisch ko
pen ze een kitsch-berglandschapje in 
een meubelzaak en hangen dat aan de 
wand... voor hen het enig haalbare. De 
strepen en vegen, prachtig voorgesteld 
en opgehemeld op zovele edele vernis
sages, kosten immers stuk per stuk 
meer dan het hele nederige meubilair 
van Jan met de pet. Naar het schijnt 
rapen de broeders van het schildersgild 
zelf ook niet de gouden eieren van hun 
abstrakte kip ; kunsthandelaars-mece
nassen met ongebreidelde baatzucht zijn 
uiteindelijk viii-gervlugger. 

Een aantal kunstenaars uit het Gentse 
besloten te reageren tegen de mythe 
van het abstrakte en vooral tegen het 
onsociale dat de huidige kunst beheerst. 

Ze kozen zich als groepsnaam « De 
Vlaamse Emotionisten ». Dat « Vlaams » 
wekte al heel wat wrevel, het kunstsno-
bisme woedt meestal in andere dan on
ze rangen. « Maar, zo zegt Emotionist 
Wally Van De Velde uit Drongen, we 
zijn volksverbonden en we willen 
Vlaams heten ». 

En Emotionisme ? In een definitie-
rondschrift zeggen de kunstenaars van 
zichzelf : « ...het zijn mensen die naa r 
een ongeblaseerde innerlijke grootheid 
en een innerlijke ri jkdom streven, en 
dit door belangstelling te vertonen voor 
het zuiver menselijke, Je innerlijke 
beleving en de verhouding voor wat was 
wat is en wat komen zal ». 

Wally Van De Velde, Antoine Boman, 
Roland Bracke en René Pauwels ont
moetten elkaar op de Gentse Kunst
markt , en besloten de « School der 
Vlaamse Emotionisten » te stichten, dat 
was in 1971 : zoals je ziet, het is alle
maal nog erg recent. 

Tenslotte t raden kunstenaars van alle 
aard tot de weinig schoolse school toe : 
een jonge dame. Ar lette Delandtsheere 
beoeifent de kunst van het batikken, 
Wally Van De Velde maakt beelden, 
Nelly Van Slijcken schrijft... een be
kender man. Rob Baetens, hoort er ook 
bij . Ze werken samen, maar behouden 
hun individuele techniek, hun eigen per
soonlijkheid. Enkelen zijn zuivere rea
listen, anderen houden het bij simbolen. 
De technische perfektie van de klassie
ke surrealisten zal je hier niet aantref
fen, maar ook het ijskoude van dié 
school verdwijnt hier voor meer ha r t 
en bijgevolg ervaar je de simboliek bij 
de Emotionisten als zoveel menseli jker 
en aantrekkeli jker. Ook Wally Van De 
Velde houdt van zinnebeelden, maar hij 
beredeneert dan zijn gevoelens en 
brengt ze, een ietsje l i terair misschien, 
op doek. 

Bij deze, in essentie figuratieven 
(« Eén doet het wel abstrakt , maar hij 
evolueert alweer.. . ») blijft het esthe
tische een hoofdwaarde. Zelfs als harde, 
ware dingen een ui tdrukking krijgen. 
(« Je moet de mens aanspreken met din
gen uit zijn leven, de milieuvervuiling, 
het werken o^ de fabriek... »). Het moet 
mooi blijven, ondanks alles. Én ook hier 
leeft de eeuwige Jeroen Bosch in de ge
halveerde slowns die aan de muren van 
de net te woonst in de Solvynsdreef uit
zinnig lachen of vreemd naar zichzelf 
staren. 

Kunst voor het volü... de Emotionis
ten eksposeren (steeds méér en me t 
groeiend sukses) individueel of samen 
en doen dat in een fabriekrefter, in een 
bankhall . 

J e neemt ongaarne afscheid van het 
gezellige huis met de zwarte reiger op 
de gevel, van die hartel i jke mensen, van 
Wally Van De Velde die zo graag de 
Kunstschool had uitgedaan.. . vader wil
de het niet en nochtans was ook hij 
schilder bij Gods genade, en grootvader 
ook en overgrootvader nog meer. . . schil
deren zit hèm in elk geval in 't bloed. 

huguette d.B. 
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de straffe 

Roger Claessen vertélt in 
zijn « memoiresy) («.sport 70») 
hoe hij in zijn glorietijd voor 
en na de wedstrijden nog een 
»iatchke tussen de lakens placht 
te spelen met een van de vele 
vriendinnetjes (en dat zulks 
hem goed bekwam), en dat 
men aan de kamermeisjes van 
hotels, waarin de beroemde 
voetballers een paar dagen 
Voor de wedstrijd in afzonde
ring plegen te gaan, maar eens 
moet vragen hoe kuis de heren 
hun voetbalmatchen voorberei
den. Bij een hele hoop onnoze
le halzen van bewonderaars 
van vedetten zal dit imago van 
de sportvedette sukses hebben. 
Zo iets van de aard van de 
glimlachende hengst, voor wie 
de simpele duifkens van ka
mermeisjes dadelijk de kleren 
van het lijf rukken en dadelijk 
kreunend van verlangen op 
hed gaan liggen, het zal het 
wel doen bij een heleboel van 
kompleksen en frustraties 
scheef gaande fans. Claessen 
moet ons binnen een jaar of 
tien echter ook nog eens ver
tellen of er nog evenveel be
reidwillige vriendinnetjes zul
len komen opdagen, als hij van 
voetbalster bevorderd is tot au
teur van James Bond-story's in 
kultuurbladen als « Sport 70 ». 

het sportieve lot 

De wedstrijden voor de hal
ve finales van de beker van 
België, gespeeld op 3 mei, wer
den bij lottrekking aangeduid. 
Het lot was andermaal zo wel
willend (toch wel verbazend 
dat datzelfde lot nu al zo dik
wijls zo welwillend was, vooral 
voor de grote klubs) Ander-
lecht tegen Racing Mechelen 
te laten spelen, en Standard 
tegen Ttlleur. De twee kleine-
(re) klubs waren daarbij zo 
vriendelijk, waarschijnlijk in 
ruil voor een hele bom duiten, 
het voordeel van het spelen op 
eigen terrein af te staan. Zij 
zullen respektief op Ander-
lecht en Standard spelen. Zij 
verkleinen daardoor natuurlijk 
hun theoretische kansen op de 
overwinning, en dat is niet 
sportief. Er is meer. Moest ahet 
lot » de wedstrijden Tilleur-
Mechelen en Anderlecht-Stan-
dard aangeduid hebben, en 
moesten die wedstrijden ge
speeld worden na de kompeti
tie, dan ware Racing White ge
dwongen geweest, om zijn deel
name aan de UEFA-beker vei-
Ug te stellen, Klub Brugge te 

iaten winnen. Dit ware natuur
ijk eveneens onsportief ge

weest. Zet men alle sportivi-
teit even opzij, dan moet men 
vaststellen dat Klub Brugge 
« de peer » is van het « blinde 
lot ». 

vreugde 

Wij kunnen niet, zoals « Les 
Sports », circa vijftien bladzij
den wijden aan de koers Luïk-
Bastenaken-Luik (met aan
komst te Verviers) en haar 
overwinnaar Merckx. Wij den
ken dat iedereen gelukkig was. 
Verbeeck, De Vlaeminck, Die-
rickx, Poulidor die niet deelna
men of opgaven, en dus niet 
geklopt werden. Fred-van-den-
teevee omdat « hij » het weer 
eens kon kunnen. De profeten 
van « Les Sports » die voor
gaan in de kultus, en die geen 
schonere overwinnaar konden 
wensen dan de aanbedene, zo
wat enige Franssprekende koe-
reur in de op één na enige se
rieuze Franssprekende (of hoe 
zeg je dat ?) koers van Belgen^ 
land, ingericht dan nog door 
een Franstalige sportkrant. De 
Merckx-supporters waren 'wel
licht ook blij, omdat hun favo
riet bewees « het » nog te kun
nen. En wie weet, was Eddy 
zelf ook niet blij. Vooral om
dat hij een paar dagen later 
ook de Waalse Pijl won. Maar 
deze keer in de spurt en na 
een adembenemende achter
volging. Kortom, de vreugde 
droop er overal af. 

meer gesjot voor jaak 

Jaak Lecoq is boos omdat 
men op de televisie alleen de 
wedstrijd Benfica-Ajax uit
zond, daar waar men gemak-
gelijk ook Celüc-Inter Milaan 
erbij had kunnen nemen. Heeft 
men weer God weet welke kulr 
turele uitzending willen sparen, 
vraagt hij zich af, en op die 
rnxinier de schaarse briefschrij
vers in het gelijk willen stel
len, die er niet gelukkig om 
zijn dat men om de haverklap 
programma's laat wegvallen, als 
er ergens tegen een bal wordt 
getrapt. Wij denken dat de 
Jaak hier toch dwaalt. Zou het 
niet ruimschoots volstaan met 
één voetbalmatch — die dan, 
naar onze bescheiden en on
deskundige mening, een ti-
pisch-Europese kweddelmatch 
was — en zou het, steeds naar 
onze bescheiden en ondeskun
dige mening, niet zo kunnen 
geregeld worden dat de ver
schillende zenders hun pro
gramma's verdelen, omdat men 
niet noodzakelijk naar balle
ken-trap moét kijken, als men 
nu toevallig wat anders ver
kiest. Zelfs als dat nu iets ver
domd kultureels moest zijn ? 
Als wij het ons tenslotte mo
gen permitteren : van dat ge
sjot word je ook niet zoveel 
wijzer. Anders zouden wij na 
mei nogal fenomenen moeten 
zijn, want dan is er zowat alle 
dagen voetbal. 

« Asjeblief mensen ! » zegt re
porter Fred De Bruyne want 
« zijn » Merckx deed het weer... 

spannend zo men wi l 

Door de ietwat gevleide over
winning van Anderlecht op 
Klub Mechelen — de Mechelse 
portier ging o.i. niet helemaal 
vrijuit bij twee doelpunten — 
en het gelijke spel van Brugge 
tegen Antwerp, staat Klub 
Brugge op de vooravond van 
de laatste kompetitiewedstrijd 
nog maar één punt voor op An
derlecht. Anderlecht speelt die 
laatste match aan huis tegen 
Sint-Truiden, en zal zonder 
enige twijfel winnen. Klub 
Brugge speelt op Racing White, 
dat er misschien een erezaak 
zal van maken Klub Brugge te 
kloppen en aldus stadsgenoot 
Anderlecht aan de titel te hel
pen. Wil Klub Brugge kam
pioen worden, moet het dus 
winnen. Zelfs een gelijk spel 
kan niet haten, want dan 
wordt Anderlecht kampioen 
dank zij een groter aantal over
winningen dan Klub Brugge. 
Dit staat in ieder geval al vast: 
de verschillende Europese kom
petities worden volgend jaar 
gespeeld door Anderlecht, 
Standard, Klub Brugge en Ra
cing White. De vraag is nog 
alleen : wie voor welke beker. 

geklungel' 

Vermits het televizieprogramma Penthatlon zowat een krui
sing zou moeten zijn tussen kwis sport is ze een onderweiap 
dat ook ons een beetje aanbelangt. vVij hebben er zaterdag nog 
maar eens zitten op kijken, in de hoop dat enige verbeteringfj 
merkbaar zou zijn. Wij hadden sterk de indruk dat wij eraaa 
waren voor de moeite. De vragen leken ons niet van dezelfde 
graad van moeilijkheid — misschien te wijten aan het feit da* 
vragen van intellektuele aard (kunst, ekonomie e.d.) gemaakt 
worden door mensen die zelf al wat meer weten dan degenen die 
de vragen over sport of zo (volgens ons doorgaans stupide vra
gen) in elkaar boksen. Wat dan het sportgedeelte betreft, da* 
vinden wij gewoon jammerlijk geklungel, alleen overtroffen 
door de kommentaar van « natuurlijk » Willy Delabastita. Waar
bij wij ons dadelijk afvragen wat de arme jongen zou moeten 
vertellen bij de geboden patronaatsattrakties. 

rrur ne% 

Het leven van een joernahst kan vreselijk zijn. De man met 
de schoonste moustache op aarde (en de dikste nek), Momoj» 
Arets, maakte zich in zijn gazet vrolijk over een meneer die heaao 
« monsieurs (met s, dus noch enkelvoud, noch meervoud), Arets » 
noemde. Inderdaad iets waarover een wereldberoemd stilist en 
literator als Momon zich wekenlang vrolijk kan maken. Maar 
wat schrijft die « homme de lettres » daar twee regels verder ? 
Hij schrijft « lis me rappelaient... qui l'offside doit être jugé... » 
ofte in ons verdomd Vlaams zoiets als « Zij herinnerden er mij 
aan wie het buitenspel moet geoordeeld worden... ». Is er daar 
eens geen zekere Antoine de Saint-Exupéry geweest die in zijn 
grandioos werk « La Citadelle » schreef dat een fout tegen het 
Frans duizend maal erger is dan een spelfout ? En is zo'n storen
de stijlfout van een pee die zich joernalist noemt, niet duizend
maal erger dan een onnozel spelfoutje van een mens die misschien 
maar eens bij grote uitzondering naar de pen grijpt ? In de plaats 
van Momon zouden wij in het vervolg wat opletten met opmer
kingen over de taal van andere mensen. 

kotsb^f 

Het is nu precies 01.35 uur, maandag 24 april. Wij zijn — 
waarschijnlijk — aan ons laatste stukje toe. Van omstreeks 
14 uur zondag 23 april hebben wij met het teeveetje vóór ons, 
en twee radio's naast ons (kwestie van Vlaams en Frans, niet
waar) het sportgebeuren gevolgd. Wij hebben ze allemaal gezien 
en allemaal gehoord. Wij hebben Eddy een keer of zes zien win
nen. Wij hebben de goalen van Anderlecht een keer of acbt 
bewonderd. Wij hebben de zorgen van Mortier gedeeld. Wij 
hebben het « Vloms » van Fred geapprecieerd. Wij hebben het 
entoeziasme van Mathy gesavoereerd. Wij hebben « het » alle
maal gehoord van hare koninklijke hoogheid prinses... hoe heet 
ze ook weer ? 

Wij hebben uitslagen genoteerd. Wij hebben uitspraken ge
hoord. Wij hebben verklaringen opgetekend. Wij hebben verge
lijkingen begrepen. Wij hebben bijna tien uur aan één stuk lüt 
diverse bronnen al die grandioze onzin over het konsumptie-
sportje op ons brood gekregen. Wij zijn het beu. Kotsbeu. Nog 
een borrel, en een plaat van Willem Vermandere, en dan maar 
maffen. En dromen van Eddy en Esmaralda. Spreek ons voor
lopig niet meer over sport, astemblieft. De gazetten blijven nog 
bijna zeven uur weg... 

j ï i j i i i i ' j i " ' . .«i, 

Nagezet door « grootvader » PotiZidor overschrijdt de wereld
kampioen Merckx de witte lijn te Marcinelle. 

de weg terug 
« Het wordt mei, zei de 

prezident, en dan leggen de 
vogelkens een ei, maar wij 
zitten met een ei, en een 
serieus. Eksplikeer het ne 
keer, sekretaris ». 

De sekretaris schraapte 
zijn keel en vertelde dat de 
klub in de laatste zeven jaar 
drie keer gepromoveerd was, 
dat er in die tijd voor zoveel 
miljoen geïnvesteerd was in 
spelers, en dat de toestand 
op de zoveelste april 1972 
zodanig was dat de schuld 
van de klub bedroeg de som 
van twee miljoen vierhon
derd achtenzestig d u i ze n d 
driehonderdtwintig frank, 
het bezit van de klub ntil 
frank en nul centiem, dat 
het koritrakt voor de huur 
van het terrein verstreken 
was, dat tot einde 1974 
maandelijks een som van 
« appaprè » zestigduizend 
frank moest betaald wor
den tegen einde 1973, en dat 
het lopende seizoen achten
twintig percent minder had 
opgebracht dan het vorige. 
De uitgave van het klubblad 
was een verliespost geweest 
van veertienduizend frank 
Zijn er vragen ** » 

Vaneigens waren er vra
gen. Wat voor een bestuur 
is me dat nu, allo, dat het 
zo ver laat komen ? Hoe 
komt dat sekretaris, dat er 
nu zoveel minder entrees 
zijn dan verleden jaar ? Wie 
heeft die schulden gemaakt? 
Ikke niet zulle, dat zou ik 
vanzeleven niet doen. En 
Constant, die algemeen ge
kend staat als « ne vos », 
die wilde weten wie er nu 
m feite borg stond voor die 
« poef », en wie er zou moe
ten . af dokken « als er iets 
gebeurde ». Zonder zo di-

rekt het fijne van de zaak 
te kunnen zeggen met hon
derd procent zekerheid, 
meende de prezident dat de 
zaak zo in elkaar zat, dat de 
bestuursleden samen verant
woordelijk waren, en, als er 
« iets » gebeurde, dat zij 
dan ook samen de schuld 
zouden moeten delgen. 

Constant vroeg dat, ziet 
ge, omdat hij peinsde dat 
hij volgend jaar geen tijd 
meer zou hebben om zich 
van de voetbal te « okkupe-
ren », en de prezident, ook 
niet van gisteren, zei dat er 
dan door de notaris of zo 
een stuk moest opgemaakt 
worden, waaruit zon blijken 
de omvang van de schuld 
waarvoor Constant dan nog 
mee verantwoordelijk was, 
want het zou niet op gaan, 
newaar Constant, dat gij la
ter nog zoudt moeten helpen 
betalen, in het slechtste ge
val, voor schulden die ge
maakt zijn nadat gij uw de
missie gegeven hebt. 

Toen enige berusting zich 
had meester gemaakt van 
de vroede voetbalvaderen, 
zei de prezident dat de be
vlieging van jaren terug, om 
van de klub een grote klub 
te maken, in zeven jaar al
leen had bewerkt dat zij 
daar nu schoon zaten met 
bijna drie miljoen frank 
schulden, en dat er nu maar 
eens iets moet aan gedaan 
worden. Maar wat ? 

Het regende voorstellen 
Spelers minder betalen. Ja, 
maar dat levert nog maar 
een driehonderdduizend op 
tegen einde 74. Jonge spe
lers verkopen. Als w'er maar 
hadden. Trainer afdanken. 
Ge weet toch dat die al lang 

weggelopen is. Spelers van 
de eerste ploeg verkopen. 
Mens, wij hebben ze twee 
drie jaar geleden gekocht 
voor versleten paarden, wat 
denkte gij daar nog van te 
krijgen '' Toelage vragen 
aan de gemeente. Geen 
kwestie van, want wij krij
gen de installaties al voor 
niks. 

« Luister wat we gaan 
doen, zei de prezident, wij 
verkopen wat wij nog kun
nen verkopen, maar dat zal 
niet veel zijn. Kopen doen 
wij niks, en wij zullen van
af volgend seizoen spelen 
met wat uit goeie wil hier 
is gebleven. Wij gaan met 
koerazie de weg terug, en 
wij zullen proberen zo pro-
fijtig mogelijk te zijn dat 
wij stukjes bij beetjes onze 
schuld terugbetalen. Het is 
triestig, maar het is de enige 
oplossing ». 

Zij vinden het allemaal 
spijtig. Maar als er nu moet 
gekozen worden tussen de 
klub, « pertang » teergeliefd 
zulle, en de portefeuille, 
nietwaar. 

Als gij nu over die klub 
met meer zult lezen in de 
gazetten, over het wonder 
van die verbazende opgang, 
en over het durvend beleid 
van vooruitziende bestuurs
leden, en over spektakulai-
re aankopen, dan weet gij 
hoe dat komt. Gij moet er 
wel bij bedenken dat de 
klub gezonder wordt, naar
mate zij kleiner wordt, en 
naarmate gij er minder over 
hoort. En wij kijken met 
belangstelling uit wie er nog 
aan het roer zal staan op 
het ogenblik dat men terug 
« effen » is, en wie veertien 
dagen later. 
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persspiegel 
c Er hangt een klimaat van 

verwarring in het politieke le
ven » is zowat een vaste beden
king geworden in de kranten 
Van de jongste tijd. Ons touw 
«an deze bedenking vastkno
pend hebben we deze week die 
verwarring eens gepeild opeen 
Hantal terreinen. Maar midden 
deze onzekerheden van een 
dogmaloze tijd staan er nog en
kele rotsen in de storm. 

Van uit de rustperiode van 
«ijn Diestse thuismacht sprak 
Omaar ( « Wij zijn de Vlaamse 
P W » zegt Willy De Clerq) 
Van Audenhove en voorspelde 
het land nieuwe grote tijden 
als het zijn profetiën wil vol
gen. Pompidou zou het hem 
aiet kunnen verbeteren. 

drie te behouden, als ze de 
overtuiging toegedaan zijn, dat 
er op die wijze een beter resul
taat kan bereikt worden. We 
durven zelfs de vraag stellen 
of de taaipartijen wel zo ge
brand zullen zijn om bij de 
besprekingen gteassocieerd te 
worden. Wegens hun scherpe 
interne tegenstellingen op le
vensbeschouwelijk gebied, zou
den hun woordvoerders vaak 
in een vervelende positie kun
nen geraken. 

» Het lijkt ons, dat de taai-
partijen niet beter vragen dan 
in dit zeer delikaat domfein 
geen standpunt te moeten kie
zen. Zelfs als ze publiek het 
verzoek zullen doen ovfi bij de 
onderhandelingen te mogen 
aanzitten, hopen ze in hun hart, 
dat ze niet zullen toegelaten 
worden. En zelfs als ze zouden 
uitgenodigd worden, zullen ze 
wel- zulkdanige modaliteilfen. 
bedingen, dat ze zich niet in 
de delikate levensbeschouwe
lijke vragen moeten uitspre
ken ». 

het belang 
van limburg 

Het geheibel tussen CVP en 
BSP over al of niet duidelijke 
afspraken voer een nieuw 
schoclpakt doet het Belang zeg
gen dat het in het belang van 
de « taaipartijen » is dat zij 
niet deelnemen aan deze be
sprekingen. En om in katechis-
mustoon te blijven. Het Belang 
weet alles, zelfs de gepeinzen 
van het hart van die partijen. 

, « Vermoedelijk zal bij de 
aanvang de vraag rijzen in loel-
ke contekst de herziening dient 
aangevat : rwet drie of met 
meer partijen In andere woor
den : dienen VU en FDF-RW 
bij de besprekingen geasso
cieerd te worden ? 

» In het eerste stadium moet 
men zeker met drie samenko-
vien. omdat het schoolpact 
zulks nadrukkelijk bepaalt. De 
drie partijen hebhen het volste 
recht de herzi<eninqsonderhan-
delingen binnen het raam der 

pan 

De kwade bui van Jos Van 
Eynde over de coalities VU-
CVP rond Brussel en de af
spraak te Tongeren, doet het 
Brusselse satirische weekblad 
bedenkingen maken over de 
innerlijke verwarring van de 
BSP-co-president en funda
menteler over de Vlaamse 
houdmg van de BSP. 

Dit Brussels spotblad op 
hoog niveau toont maar weer 
eens dat het een van de zeld
zame Franstalige publicaties 
is, die de kern van de Vlaamse 
zaak begrepen heeft. 

« Niet alleen M Eyskens is 
ontgoocheld, ook kameraad Jos 
Van Eynd'e is dit en ongerust 
nog bovendien. 

» Wij zegden reeds dat de co-
president van de BSP zich af
vroeg of zijn unitarisme niet 
helemaal uit de tijd is. Nu be-
qint hij wel crnstio te twijfe
len aan de toekomst van het 

socialisme in Vlaanderen, ge
plaatst tegenover het feit van 
de overeenkomsten, gesloten 
tussen CVP en Volksuni'e in de 
federaties rond Brussel. 

» Wat zich nu rond Brussel 
voordoet zal zich in heel het 
Vlaamse land herhalen » zMcht 
hij somber. En hij is gekweld 
door een vlijm,ende twijfel : 
zich opwerpend als de kam
pioen van het unitarisme in 
Vlaanderen heeft hij dan niet 
dezelfde vergissing begaan die 
eertijds de oud'e Anseele be
ging door zich te verzetten te
gen de Vlaamse beweging 
waarvan hij het fundamenteel 
sociaal aspekt niet inzag ? Hij 
deed dit ondanks de bezwerin
gen van de sociaal-demokraat 
Bebel, maar de BSP betaalt in 
Gent nog altijd de scherven 
van die vergissing van An
seele ». 

europa-één 

Zogenaamde progressist Paul 
De Wispelaere, eter van Bel
gische staatsruiven, gaf af op 
onze Vloesbergmannen. Zijn 
geestesverwarring wordt op de 
korrel genomen door de echte 
Europeesgezinden van dit blad, 
die grote en kleine belangen 
willen federeren. 

« Paul de Wispelaere, literair 
kritikus, is de officiële kom-
mentator in het officiël'e TV-
programma « Vergeet niet te 
lezen » van de officiële BRT. 

» Paul de Wispelaere is in 
zijn officiële funktie in dit 
programma van mening dat er 
in Nederland heel wat meer 
aandacht besteed wordt aan 
het « Rap'wrt van de Club van 
Rome » dan dit in « Vlaande
ren » het geval is « loaar men 
blijkbaar het overschilderen 
van wegwijzers nog stefeds be
langrijker vindt ». 

Het « Rapport van de Club 
van Rome » handelt zoals he
kend over de bevolkingsexplo
sie, milieubevuiling en zo 
meer. Milieubevuiling k,an ook 
van mentale aard zijn. In een 
land waar helaas burgers zelf 
moeten opkomen tegen de 
mentale hevuiling van een ge-
deeU<e der bevolking kan het 
overschilderen van verkeers
borden « zuiverend » werken. 
In ieder geval is ook dit een 
uiting van de door de heer De-
wispelaere aangeprezen maat
schappijkritiek en contestatie». 

Ie soir 

Heropgestaan uit de duister
nis van zijn Diesterse katakom-
ben tovert Omaar Van Auden
hove de kwijnende blauwe 
legioenen nieuwe dromen voor. 
Volstrekte meerderheid zal het 
nog niet zijn, maar de volgen
de verkiezing voorspelt hij de 

tee-vee 
brt netjes aangekleed 

Het kijkgeld wordt dan wel 
duurder maar verbruikers van 
teeveebeelden kunnen zich al
vast troosten met een recente 
beslissing van de BRT : de om
roep heeft niet minder dan 
2 6 .000 (zesentwintigduizend) 
kostumes aangeschaft die in de 
toekomst vooral voor teevee-
spelen en feuilletons zullen ge
bruikt worden. 

De BBC en de ORTF hebben 
al jaren een kostuumfonds en 
ook de NOS heeft daar belang
stelling voor. Bij de Vlaamse 
teevee was het tot vandaag nog 
allemaal wat amateuristisch. 
Wanneer een teeveespel of se
rie opgenomen werd, ging links 
en rechts wel iemand naar de 
(niets steeds goed aangepaste) 

versterk 
de kracht 
van de leeuw ! 
met « wij » 

PVV « minstens ZESTIG ka
merleden ». Hij zegt er echter 
niet bij, met of zonder Bel
gisch strikje, zoals in 1968. Al
so sprach Omaar dus. 

« Als we zouden afkondicfen 
dat de PVV klaar staat om al
leen de macht in handen te ne
men zou men ons niet ernstig 
nemen. Na de oorlog had de 
liberale partij normaal elf 
procent en daalde soms af naar 
acht. Nu hebben we zestien. 
Maar als we een operatie met 
kracht doorzetten, zeg ik dat 
de drie traditionele partijen 
ongev^eer het zelfde aantal 
stemmen moeten behalen. 

» Het doel is dus dat wil hij 
de aanstaande parlementsver
kiezingen minstens zestig 
volksvertegenwoordigers heb
ben ». 

de nieuwe rotterdamse 
courant 

« F r a n k r e i c h über Alles 
in Europa » dat was samenge
vat de strekking in de meeting-
reis die Pompidou door la dou
ce France hield om zijn refe
rendum voor te bereiden. 
Sinds zondag zal die pompeuse 
president ook weeral een ze
kerheid kwijt zijn. 

« Voor Frankrijks huidige en 
toekomstige EEG-partners is 
het van belang te weten wat 
de president op deze officiële 
reis over Europa, als inzet van 
zijn referendum, heeft te zeg
gen. Wat dat hetPeft, is de te
neur van Pompidou's woorden 
weinig geruststellend. Wel 
heeft Parijs zich met overtui
ging verbonden aan het lot van 
Europa, maar in de mond van 
Pompidou gaat zo'n verenigd 
Europa er opvallend Frans uit
zien. 

kleren zoeken. Het rezultaat 
was dan ook dikwijls nogal uit
eenlopend. 

Nu komt daar verandering 
in. Een bekende Vlaamse kostu-
mier heeft zijn eigen zaak aan 
de BRT verkocht. Vanaf sep
tember zal heel de voorraad 
in het nog op te richten dekor-
centrum worden onderge
bracht. Dat dekorcentrum zal 
plaats bieden voor dekors, re
kwisieten en kostuums die er 
zowat 400 m2 zouden in beslag 
nemen, verder voor een gra
fische dienst, een fotokamer, 
en filmoteek en een spuiterij 
waar de dekors nodig geverfd 
en beschilderd worden. 

In tegenstelling tot wat men 
daarbij zou veronderstellen, zal 
er geen naaiatelier komen in 
dit dekorcentrum. 

' Een voordeel van deze aan
winst is dat het mogelijk zal 
zijn de kostuums te testen op 
hun kleuren. Het gebeurde im
mers vaak in het verleden dat 
bepaalde kleuren voor grote 
verrassingen zorgden wanneer 
ze voor het eerst voor de ka
mera kwamen, omdat men ze 
niet vooraf had kunnen probe
ren. 

» In Metz omschreef Pompi
dou gisteravond de betekenis 
van het referendum als volgt: 
« Frankrijk neemt vastberaden 
deel aan een grote ond'erne-
ming waarvan zij rijker zal 
worden op voorwaarde dat het 
zichzelf blijft, dat het zijn na
tionale eenheid aanhaalt, dat 
het zijn eigen macht ontwik
kelt, op voorwaarde kortom 
dat het Frankrijk blijft ». Het 
gaat er voor Frankrijk om zich 
met de Europese partners te 
verenigen teneinde er zelf ster
ker van te worden. 

» De presidfent ; « Opdat deze 
(ienwording zich niet ten koste 
van Frankrijk voltrekt, is het 
nodig dat onze bevolking tal
rijker wordt, dat onze produfc-
tte toeneemt en volledig met 
die van de partners kan wed
ijveren, dat onze taalkundig 
en culturele persoonlijkheid 
zich met kracht doet gelden ». 

de beiaard 

En een ontspannend slotak
koord kan er misschien nog 
wel bij. Notaris Cambier met 
zijn Syndicat van Vloesberg 
trekt in een kommunikee af
gedrukt in dit Oostvlaams blad 
ten strijde tegen de « wilde 
barbaren » van de Volksunie. 
De fouten zijn niet van de zet
ter maar van de notaris. 

« H'et komitee van het Sytt-
dicat d'Initiatives de Flohecq 
(Vereniging van Vreemdeliri/-
genverkeer van Vloesberg) hier 
vergaderd op donderdag 6 april 
1972 in het bijzijn van Notaris 
Jean Cambier : 

» Dankt van harte de publie
ke machten en hun medewer
kers Flobecq (Vloesberg) en 
haar inwoners beschermd te 
hebben teg'en de inbreuk van 
de « wilde barbaren » op zon
dag 26 maart 1972. 

» Stelt het ten zeerste op 
prijs en biedt daarom zijn ge
lukwensen ook aun alle Vloes-
bergers met vastberadenheid 
het hoofd te hebben geboden 
aan deze gebeurtenissen. 

Eist dat La Houppe (D'Hop-
pe) moet en zal blijven : im^ 
mer groen, fen immer VLOES
BERG. 

Veroordeelt de misplaatste 
houding van de parlementsle
den van de Volksunie die een 
politieke manifestatie hebben 
op touw gezet gedurende de 
audiëntie verleend aan de 
Heer Marcel De Boe aan de 
Korrektionel^ Rechtbank te 
Kortrijk op 27 maart 1972, en 
waar zij het aandurfden de 
« gestolen » platen van Vloes
berg ten toon te spreiden. 

» Stelt vast dat deze parle
mentsleden op die wijze hun 
misprijzen ten opzichte van 
onze constitutie, die de schei
ding van de drie machten ver
zekert, hebben aangetoond en 
alzo de vrijiveid waarborgt van 
de rechtelijke macht ». 

waiter luyten. 

vrij en vrolijk 

Nu de herrie rond het Vrij 
en Vrolijkschandaal nog steeds 
aktueel is toont de Vlaamse 
teevee op 4 mei te 20ul5 in een 
wetenschappelijk programma 
dat het ook anders kan. 

Onder de titel « Ontvangst, 
Observatie en Behandelings-
centrimi Bethanië te Genk » 
wordt in grote lijnen getoond 
hoe de karakter-gestoorde kin
deren worden behandeld. De 
behandeling wordt toegepast 
vanuit een spelterapie of krea-
tieve terapie die steeds wordt 
begeleid door opvoeders, psy
chologen en psychiaters. 

Na de uitzending wordt dan 
nog een kwartiertje doorge
praat met drie experten. Die 
vakmensen zijn J.P. Cloquet, 
direkteur van het verbond der 
instellingen voor bijzondere 
jeugdzorg ; Roger Foré, tech
nisch adviseur bij hetzelfde 
verbond en opvoeder Wim 
Suys. Benieuwd hoe Vranckx 
op deze uitzending zal reage
ren. 

Vanavond om 20 u. .15 op BRTV. Aandacht voor volksmuziek. Een 
programma met Wanne:^ Van de Velde, zie foto, 't kliekske. Los 
Chakos. Siephan Crobsvm nn. een Spaanse volksdansgroep en nog 

andere Folk-singers. 
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medegedeeld 

STEUN VOOR GEMEENTE

RAADSVERKIEZINGEN 

TONGEREN 

Op 7 mei worden nieuwe ge
meenteraadsverkiezingen ge
houden te Tongeren. Drie ver
kiezingskampanjes voeren (13 
juni '71, gemeenteraad, 7 no
vember '71, en in mei '72 weer 
gemeenteraadsverkiezingen) is 
voor onze afdeling een zware 
opgave. 

Onze plaatselijke leden en 
simpatisanten hebben ons fi
nancieel reeds twee keer gehol
pen. Ook voor hen wordt het 
een te zware opgave. 

Elke gift voor onze Zuidlim-
burgse afdeling (gelegen in de 
moeilijke taalgrensstreek) zal 
met dank aanvaard worden. 

Stort jok uw bijdrage nn Kre
dietbank Hasselt PR 269.00 
(vermelden : voor rekening nr. 
453-8091411-52 Volksunie-Ton
geren). 

OOST-VLAAMS CENTRUM 
VOOR DIENSTBETOON EN 
NASCHOOLSE VORMING 
GEWESTELIJK 
SEKRETARIAAT AALST 

Ten behoeve van mandataris
sen, sociale werkers en belang
stellenden (ook uit andere arr.) 
wordt een reeks les-avonden in
gericht zoals aangegeven op 
volgend schema : 

Vrijdag 5 mei : De militie
wetgeving. 

Vrijdag 12 mei : De huisves
tingspremies van Staat en Pro
vincie. 

Vrijdag 26 mei (eventueel za
terdagnamiddag 27 mei) : Het 
gewaarborgd inkomen en de 
verschillende pensioenregelin-
èen. 

Vrijdag 2 juni : Door de cur
sisten gewenste onderwerpen. 

Voor elk onderwerp is een 
syllabus voorzien. De lessen be
ginnen telkens te 20 u. 30 en 
eindigen te 22 u. 30. Ze hebben 

plaats in het lokaal «De Vriend
schap , Kerkstr. 9 te Aalst. Het 
bijwonen der lessen is volko
men gratis. 

Teneinde het aantal syllabus
sen te kunnen bepalen, worden 
belangstelenden verzocht kon-
takt op te nemen met Willy 
Cobbaut, Bostr. 2 te Baardegem. 
Tel. 052/35452. 

AFVALWATERS IN LAND
BOUWINDUSTRIEËN 

Het Hoger Rijksinstituut 
v o o r Landbouwindustrieën 
richt op vrijdag 5 mei van 10 
u. af in het « Casino », Citadel
park te Gent 'n studiedag over 
dit onderwerp in. Referaten 
door ir. E. Van de Gehuchte, ir. 
Ten Have, ir. J.H. Rensink en 
volksvert. K. Poma. Inschrij
ving voor middagmaal door 
storting van 250 fr. op prk 
149.96 Europabank te Gent, voor 
rek. nr. 671.1.16485.1.49. 

5de MEIKLOKJESBAL 
zaterdag 6 mei in « het Cen

trum », Markt te St.-Niklaas 
om 20 u. 30. Kwintet « The 
Storks ». Toegang 75 fr. Inrich
ters : Vlaams-Nationaal Jeugd-
verbond. Waasland. 
Tel. 03/76.50.12. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
« FLANDRIA » MEETJES-
LAND GESTART. 

Eindelijk zijn we dan zo ver. 
Ons Vlaams Ziekenfonds voor 
het Meetjesland ging van start 
op 1 april. Wij werden offici
eel erkend door het ministerie 
van Sociale Voorzorg. Onze ta
rieven werden zo voordelig mo
gelijk gehouden. Zelfstandigen 
betalen 460 fr. en loontrekken-
den 55 fr. per maand. Het cen
traal sekretariaat is gevestigd 
te Eeklo, Gravin Johannalaan 
8, tel. 09/77.23.51. Uitbetalings
burelen zijn gepland in ver
schillende gemeenten. Voor 
Ertvelde zal dhr. Van Grem-
bergen uitbetalingen doen. Te 
Waarschoot mevr. Matthijs-De 
Poorter. Aansluiting en beta
lingen kunnen ook gebeuren 
langs post- of bankrekening. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur. 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsensciiwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasi - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesscliotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) ! Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesfeenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 r l . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraai : Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

AANBEVOLEN 

HUIZEN 

I N 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09/77.39.79 

Doorschriifboekhouding Mercure 
Elektronische fcktureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (algemeen agent) 

E»n MERCURE 
Kon. Albertplein 11-12 (station) 

9160 Hamme - Tel. 052/48100 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschoOw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrij'k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
2eevisgroothandel - voor allen 

H. PELEMAN • MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

AlLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWEGHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

Rozelaars, sier- en bosbomen, 
koniferen, fruitbomen, sierstrulken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan gratis, 

op aanvraag 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vesting Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Z e l e ' — Tel. (052)45410 
— OOK KOUD BUFFET I — 

Verllchtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris : J. WEYNP 
Leuvenselaan 43 • 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerlijke panorama's met betove
rende wandelingen door bossen, 
over heuvels en door dalen, langs 
oude kastelen en heldere bergri
viertjes. Twee speeltuinen met 
zwembad - visgelegenheid. Prachtig 
gelegen campings on bivakgelegen-
held, rustige pensions en zomer

huisjes heten u welkom. 
Inl icht ingen : 

V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moelingen 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
« Vi l la Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand, - Inl. en prosp. 
te bekomen bi j : 

H. V A N RIJSSEL 
K. Boudewijnlaan 25, Blankenberge 

Tel. (050)41201 

HOBBYMARKT 

H. SCHORPION 
Huishoudartikelen, Gereedschap
pen, Tuingerlef, Laders, Alle soorten 
draad. Alles voor de knutselaar 

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03'83.12.23 

VLAMINGEN, voor ow afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buf fe t Nette bediening 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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Opgave n' 15 

horizontaal : 

1) Engels stootsman ten tijde von Hen
drik VIII - Spotnaam voor B.S.P.-voor-
zitter. — 2) Smart - Slons - Zeehond 
- Achter. — 3) Provinciehoofdstad -
Vergelijkingsbeeldspraak - Licht rond 
gebouwtje. — 4) Sint - Pik - Anagram 
van « DAT i - Bijl. — 5) Belofte - Ge
sloten stand - Boom. — 6) Gewricht tus
sen voet en beet - Spijkers - Engelse 
glimlach. — 7) Voorzetsel - Uitgezocht 
- Onmeetbaar getal. — 8) Verblijfplaats 
van Jezus. — Twee klinkers - Regelma
tige schikking, — 9) Bepaald insekt -
Anagram van « NAR i - Lofgedicht. — 
10) Luitenant van Piet Hein - Oeverge
was - Idem - Een - Landbouwwerktuig. 
—• I I ) Lisbloem - Vliegtuig (gemeen
zaam) - Colloïd - Weideplant — 12) 
Moeder - Voegwoord - Vochtig - Buis-
lamp. — 13) Nota bene - Nu (noord
nederlands) - Gewicht van de verpak
king. — 14) Opperbij - Slim. — 15) 
leder - Bleek - Oesterwoning. — 16) 
Trekdier - Voorzetsel - Karaat. — 17) 
Vogel - Tokkel instrument - Voegwoord 
- Hoer. — 18) Adelijke titel - In even 
sterke mate. — 19) Gemeente in West-
Vlaanderen - Inheemse vogel - Vat. — 
20) Beker waaruit men niet kon drin
ken - Nachtpok voor kinderen. 

vertikaal : 
1) Opschudding - Noord-Ierse hoofdstad, 
— 2) Godheid - Dubbele klinker - Egyp
tische stroom - Twee klinkers. — 3) 
Boom - Eerstkomend - Ons inziens • 
Verbaliseren. — 4) Mede - Persoonlijk 
voornaamwoord - Motorschip - Dubbele 
medeklinker. — 5) Draoitroo - Neder
landse radiozender - Groente. — 6) En 
dergelijke - Landbouwwerktuig - Fries 
water - Vaartuig - Prosit. — 7) Britse 
meisjesnaam - Anagram van «TRILg -
Niet - Hij. — 8) Ierland - Thuisblijver • 
Gemolen tufsteen. — 9) Sint - Nedet^ 
londse arbeidersschool - Een weinig -
Nederland - Frans voegwoord. — 10) 
Ploger - Persoonlijk voornaamwoord -
Europese hoofdstad. — 11) Fruit - Leng
temaat - Klinknageltje - Dwaas. — 12) 
Blauw-grijs - Twee medeklinkers - Mu-
zieknoot. — 13) Anagram van « DOR > 
- Bloedverwant in opgaande lijn - Schan
de. — 14) Niet hoog - Simpatieke ini
tialen. — 15) Dubbele medeklinker -
Vorm van « ÉTEN » - Bloeiwi|ze rond 
een spil - Muzieknoot. — 16) Kluchtige 
sprong - Muzieksoort - Anagram van 
« NAT ï . — 17) Uitheemse vogel - Ver
schijnsel in het poolgebied. — 18) Ons 
inziens - Dubbele klinker - Uitroep f 
Doorzichtig lichoom met gebogen vlok
ken. — 19) Hectogram - Laatstleden i-
Europeaan - Langspeelplaat. — 2{^ 
Afstammeling - Log, zwaar - Reis. 
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WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

m 
Kies M A U R E T U S 

de Verxekeringsmaatschappii 
van eigen bodem 

ONGEVALLEN - AUTO - LEVEN - BRAND 
N V . MAURETUS — Tolstraat, 71-73 — 2000 ANTWERPEN 

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 
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bewegings^JzET 

sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
• volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
• volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
• VU-sekretariaat, Wetstraat 12. tel. 36.84.Go. van 

antwerpen 

ARR. ANTWERPEN 
DIENSTBETOON MEI 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 8 mei : 
Maandag 14 mei 
Maandag 29 mei 
Steeds in lokaal 
16 tot 20 u. 
KAPELLEN : , . , ^ 
nnnderdae 4 mei : volksvert. dr. H. Ooemans. ^ , . , 
Lokaal t i n h^ize van dhr. M. Op De Beeck, Wilgenstraat 4, tel. 
64.55.93, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
WIJNEGEM : 
K a t f y f e S k C f S k t E T t e l . 53.89.36, van 19 tot 2« u. 
KONTICH • 

lingen om ons op deze reis te 
vergezellen. Inschrijvingen te
gen 12 mei bij Lode Claessens, 
Driebuizen 18, tel. 014/34537 ; 
Geuens Albert, Molenstr. 169, 
tel. 014/34590 of bij Wielockx 
Leonard (VTB), tel. 014/3191L 
Prijzen : voorbehouden : 135 
fr. ; niet-voorbehouden : 100 fr. 

BERLAAR 
MEDELEVEN 

De bestuursleden Soons en 
Daniels werden zwaar beproefd 
door het afsterven van resp. 
vader en echtgenote. De afde
lingen Berlaar en Itegem be
tuigen hun medevoelen in die 
zware rouw. ^ 
BOECHOUT- VREMDE 
DANST U MEE ? 

Op 6 mei op het bal van de 
burgemeester te Broechem. Vo
rig jaar waren wij er met 30. 
Ook dit jaar er naar toe. Wie 
geen transport heeft, kontakt 
opnemen met het sekretariaat. 
Wagens vertrekken te 20 u. 30 
aan het Gildenhuis. Kaarten 
bij Fred Entbrouck, Kapelle-
veldstr. 3 of op het sekretari
aat Provinciestwg 363. 
NAAR BRUSSEL 

Op 7 mei naar VU-program-
ma-dag voor zelfstandigen en 
landbouwers. Inlichtingen op 
het sekretariaat. 

geschreven : 150 fr. per per
soon. Vooraf te betalen. 
WANDELING DOOR DE 
BLOEIENDE 
BOOMGAARDEN 

Iedereen is welkom. We ver
t rekken aan de lokalen van de 
Veiling. Zondag 30 april te 14 
u. 30. 5 a 6 km. door de bloeien
de boomgaarden^ 

DUFFEL 
FEESTVIERING 6 MEI 

Om 16 u. 45 : vlagoverhandi-
ging aan de VU-afdeling door 
de nationale voorzitter Frans 
Van der Eist (zaal Luna) ; 17 
u. : rondgang door de gemeente 
met de fanfare Kempenland en 
de volledige Jongerendrum-
band van Nijlen ; 18 u. 30 : 
receptie in zaal Luna ; 20 u. : 
zaal Alcazar, groot bal met het 
orkest The Lords. 

PROBLEMEN ? 
Neem kontakt met onze man

datarissen : J an Lernout, Park
laan 2, tel. 55.34.73 ; Joost Goris, 
Beekhoekstr. 83, tel. 55.38.94 ; 
Guido Verheyden, Groenen-
borglei. tel. 55.26.71 en Frans 
Van Eisen, J.F. Gellincklaan 
95. tel. 55.55.88. 

KALMTHOUT 
VU-BAL 

In « De Schuur » te Nieuw-
moer-Kalmthout op zaterdag 29 
april te 20 u. 

ANTWERPEN (Arr.) 
THEMADAG 7 MEI 

Wij nodigen onze kaderleden 
en mandatarissen van het arr. 
Antwerpen vriendelijk uit tot 
aanwezigheid op de nationale 
VÜ-themadag « Zelfstandigen 
en landbouwers », Kongressen-
paleis te Brussel, op zondag 7 
mei a.s. 
VOETMARS 

Vandaag 29 april voetmars 
Antwerpen-Brasschaat als pro
test tegen de toestanden m het 
instituut Vrij en Vrolijk en 
het jeugdbeleid in 't algemeen. 
Vertrek om 13 u., Astridplem, 
niet marcheerders kunnen aan
sluiten bij de Kleine Bareel, 
Bredabaan te Merksem tussen 
16 en 16 u. 30. 

AARTSELAAR 
VOLKSVERGADERING 

Donderdag 18 mei. te 20 u., m 
ons lokaal « Rodenbach » Ka-
pelstr. 19 spreekt volksvert. Hu
go Schiltz over « De Volksunie 
t.a.v. de traditionele partijen ». 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op ons sekreta
riaat. Voor speciale gevallen 
liefst op maandag van 16 tot 20 
ü. in aanwezigheid van een 
volksvert. In aansluiting hier
mede zal het sekretariaat dat 
voorheen donderdags tot 19 u. 
geopend was, deze dag verleg
gen naar maandag. Ter herin
nering, het sekretariaat is open 
op de werkdagen van 9 tot 16 
u. 30 en in het vervolg 's maan-
daüc tot 20 u. 

r '^O-gevallen : tel. dr. De 
B"^- 33.97.90 of Fr. De Laet 
38 •''!. 

•'ouderenzorg : Verbond voor 
V; Gepensioneerden : alle in
lichtingen bij Goossens M., Lg. 
Winkelstr. 42, Antwerpen, tel. 
33.52.83. 
UITSTAP 

Donderdag 11 mei (O.H. He
melvaart) maken we een tocht 
naar Klein Brabant. We wande
len langs de Scheldedijken, ook 
de oude Schelde. Bezoeken een 
heemkundig museum te Weert 
en piknikken aan de Schelde-
kant te Weert. Overzet met 
roeibootje. Verder wandeling 
van Mariakerke naar St. 
Amands. Einde tocht rond 17 u. 
Wie het avondmaal wil nutti
gen in het restaurant De Veer
man te St. Amands, gelieve ons 
hiervan te verwittigen . Ver
trek 's morgens met eigen wa
gen aan het sekretariaat. Wet
straat 12 om 9u30 . Wie geen 
wagen heeft kan ook wel mee, 
verwittig ons dan op voorhand. 

BALEN-OLMEN 
VOET- EN FIETSTOCHT 
NAAR SCHERPENHEUVEL 

De voetgangers vertrekken 
op zondag 30 april 's avonds. 
Voor alle inlichtingen zich wen
den naar Ferre Maes, Driebui
zen De fietsers vertrekken op 
1 me op de Markt om 5 u. 45. 
DIA ' V O N D 
OV~ ' IERLAND 

De'e avond die wegens on
voorziene omstandigheden op 
8 april niet kon doorgaan, beeft 
nu plaats op 6 mei in café Kru-
gerhof om 20 u. 30. 
REIS NAAR ANZ OP 28 MEI 

Tn samenwerking met vzw 
Tijl en VTB-Balen wordt een 
bus ingelegd naar het Zang
feest. Vertrek om 13 u. aan café 
Coiffeur. Kerkstr. We doen een 
beroep op de omliggende afde-

BOOISCHOT 
GULDENSPORENFEESTEN 

Zaterdag 8 juli, in parochie
zaal te Pijpelheide, Booischot, 
klein kunstavond voor de leden 
met Louis Verbeeck. Aanvang 
te 21 u. Gratis inkom. 

Vrijdag 14 juli, in dancing 
« De Kieviet », Broeckmansstr. 
Booischot. Mike en Zaki Show. 

Zaterdag 15 juli, in dancing 
« De Kieviet », Guldensporen-
dansfeest met het groot show
en dansorkest Carl Herberger. 
Gastvedette Jacky Manuella. 

Zondag 16 juli om 14 u. : 
groots kinderfeest m.m.v. An
dre Belga, goochelaar, Miss 
Anita met haar poedeltjes, Da-
ny Marcel, buikspreker en Al 
Parker, illusionist. Inkom vrij . 

BROECHEM 
BAL VAN DE 
BURGEMEESTER 

Zaterdag 6 mei, in de Veiling 
Broechem, Antwerpsestwg. Be
gin 20 u. Orkest : Eddy Smets 
en zijn vrienden. 

Het bal van de burgemeester, 
een VU-burgemeester, één van 
de weinige in het Vlaamse 
land. Wij nodigen alle VU-le-
den en simpatisanten uit van 
het omliggende en verder. 1000 
zitplaatsen. Ruime parking. 
Snelle en goede bediening ver
zekerd. Matige prijzen. Geen 
enkel Vlaams-nationalist mag 
daar ontbreken. De VU is te 
Broechem een begrip geworden 
dank zij de jarenlange harde 
strijd. 
ZANGFEEST 

Speciale autocars worden in
gelegd voor de verplaatsing 
naar Antwerpen, 1 of 2 van 50 
plaatsen. Dadelijk inschrijven, 
als de eerste bus volzet is kun
nen wij geen absolute zeker
heid verstrekken dat de twee
de vol zal geraken, Ranst-Wom-
melgem kan aansluiten, Ge
nummerde zitplaatsen 100 fr. 
Niet genummerde zitplaatsen 
40 fr. Bus heen en terug 20 fr. 
Vertrek autobus 13 u. 30, Broe-
cheir. kerk, via Ranst naar 
Wommelgem. Ingeschrevenen 
worden nog verwittigd. 
IJZERBEDEVAART 
Affiches ter beschikking. Voor 
de volgende IJzerbedevaart 
van 2 juli kan reeds worden in-

EDEGEM 
MEDEDELINGEN 

Gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » organiseert op zater
dag 6 mei een grote kaartprijs-
kamp « Boompje Whist ». In
schrijven tegen 50 fr. per ploeg 
in « Drie Eiken ». 

Voortaan zal de uitbating van 
ons gemeenschapscentrum ge
beuren door onze goede vriend 
Wilfried Schiltz en door de h 
en mevr. De Strooper Wij he
ten de nieuwelingen hartelijk 
welkom. 

Elke dinsdagavond zitdag van 
de Vlaamse Ziekenkas in «Drie 
Eiken » van 19 tot 20 u. Zonder 
enig verlies van rechten kan u 
dan ook lid worden. 

Er is een ontspanningskring 
« Drie Eiken » gestart. Meer 
nieuws verneemt u hierover in 
het « Eikeblad » 
GROTE 
KAARTPRIJSKAMP 

Zaterdag 6 mei om 20 u. m 
« Drie Eiken ». grote kaart-
prijskamp « Boompje Whist ». 
Inschrijvingen aldaar tegen 50 
fr. per paar. Prachtige prijzen 

EKEREI 
NAKLANK 

Onze eerste Volksunie-dans
avond is een « topper » gewor
den. Reeds zeer vroeg was de 
ruime zaal volzet, vooral veel 
jongeren. De prachtif,e tombo
la kende eveneens een groot 
sukses. Wij danken sen. H. De 
Bruyne en echtgenote, alle sim
patisanten die door hun ge
schenk onze tombola mogelijk 
maakten, alsook de medewer
kers die kaarten verkochten en 
prijzen verzamelden. 

HINGENE 
1 MEI-VIERING 

De afdelingen van Klein Bra
bant worden allen uitgenodigd 
voor de VU-1-meiviering op 
zondag 30 april, ingericht door 
de afdeling Hingene. Aanvang 
20 u. Kleinkunstavond : Hugo 
Raspoet. Stri jdrede : Walter 
Luyten. 

HOBOKEN 
GROOT-ANTWERPEN 

Op 5 mei te 20 u. 30 in zaal 
« Oude Spiegel », Kioskplaats, 
informatievergadering over 
Groot-Antwerpen. 

HOOGSTRATEN (Gewest) 
BESTUURSHERNIEUWING 

Op 21 april had de bestuurs-
hernieuwing plaats van de af
deling. Het hernieuwde bestuur 
ziet er uit als volgt : ere-voorz.: 
Soetewey R., Loenhoutsebaan 
11, Hoogstraten ; voorz. : mevr. 
Van Looken-Verleysen, V. 
Aerselaerstr. 46, Hoogstraten ; 
sekr. : mevr. Hellings-Janssen, 
S t Luciestr. 19, Rijkevorsel ; 
prop. : Michiels Louis, Kapel-
dreef 1, Minderhout : org. : 
Weyten Adriaan, Kerkdreef 56, 
Rijkevorsel ; leden : Janssen 
Marcel, Hoogstraten ; mej . 
Ooms Leontine, Rijkevorsel ; 
Vanderhallen P., Hoogstraten 
en Wilmssen M., Rijkevorsel. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 26 april 
van 19 tot 20 u. in lokaal Alca
zar, assistentie van gemeente
raadslid Jef Steurs. 
KOLPORTAGE 

De kolportage van zondag 16 
april jl. in Waarloos mag be
vredigend genoemd worden. 
Ondanks het zeer slechte weer, 
toch nog een goede opkomst en 
een verkoop van 50 nummers. 
KLEINKUNSTAVOND 

Vrijdag 5 mei om 20 u., zaal 
Trianon, houdt Vujo-Kontich. 
als sluitstuk van haar tweede 
werkjaar, een kleinkunstavond 
met niemand minder dan de 
Kadullen. Inkom is 50 fr. kaar
ten bij Karel Dumont. Meehel-
sestwg 37 . Dirk Bogaerts. Me-
chelsestwg- 1.39. Greet Van den 
Bergh. Kruisstraat 10 en in lo
kaal Aif'azar 

MECHELEN (Arr.) 
VORMINGSNAMIDDAG 
OVER SOC. ZEKERHEID IN 
BELGIË. 

Op 6 mei om 14 u. 30 m zaal 
Dageraad, Hallestr. 4 te Meche-
len. Koördinatie berust bij Ur-
bain De Graeve en Willy Cob-
baut. De deelnemers ontvan
gen een uitgebreide sillabus. 
Moeten zeker aanwezig zijn al 
diegenen die zich bezighouden 
met soc. dienstbetoon of van 
plan zijn dit in de toekomst te 
doen. Hartelijk welkom. 

MORTSEL 
LENTE-AVOND 

Ook onze 4e « Privé-leden-
lente-avond » kende weerom de 
gemoedelijke en aangename 
sfeer. De heildronk, het Kem
pensbrood, de Balense vlaaien, 
de muziek en de gemeenschap
pelijke zoekwedstrijd deden 
het opperbest. Buiten onze le
den van de 3e en de 2 • leeftijd, 
was er een zeer opmerkelijke 
aanwezigheid te noteren van 
onze jeugdige leden. 
VLAGGEN AKTIE 

Uw nylon-leeuwevaandel aan 
de gunstprijs van 270 fr. (1,50/ 
1,50 m) ligt klaar bij Wim 
Claessens. Pastoor Deensstr. 19, 
Mortsel (tel. 55.39.09). Een te
lefoontje en u hebt zo uw leeu-
wevaandel thuis. 

HOVE 
GEBOORTE 

Er werd een kindeke gebo
ren bij onze goede vrienden, de 
familie De Busschere-Charles. 
Beste gelukwensen en harteli jk 
welkom voor de kleine Inge. 
VERMINKING 

Op de Lambrechtslei en de 
Mortselsestwg werden de bo
men gesnoeid : beter gezegd ge
halveerd. Wat nu t heeft het 
aan nieuwe boomaanplanting 
te doen wanneer de bestaande 
jonge bomen die stilaan tot hun 
volle wasdom gekomen zijn op 
een onoordeelkundige wijze 
worden « geamputeerd ». Gaat 
het groenkomitee akkoord met 
zulke manier van snoeien ? 
DENK ER AAN ! 

7 mei : nationale programma-
dag te Brussel. 

MERKSEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Behalve' de zitdag van volks
vert Hektor Goemans, iedere 
derde donderdag van de maand 
op on= afdelingssekretariaat, is 
e r ook seleffenheid om raad en 
inlichtincen te krijgen iedere 
maandac van 16 tot 20. u. op 
het sekretariaat VU-Antwerpen 
waar sen. De Bruyne en volks
vert Mattheyssens er De Beul 
daar te spreken zijn. 
LEEUWFV.AANDELS 

De zon^erdagen en de Vlaams 
nationale feestdagen zijn in 
aantocht Bij ieder gelegenheid 
moeten wij onze zwarte bees
ten in de buitenlucht of voor 
onze ramen hangen. Bestel nu 
uw leeuwevaandel bij K. Van 
Bockel. St. Lutgardisstr. 56, 
tel 45.57.77. 
IJZERBEDEVAART 

Wij hebben een prachtige 
autocar afgehuurd en vragen 
om tijdig in te schrijven, daar 
het in de bedoeling ligt de 
eventuele deelnemers eens bij
een te brengen voor het opstel
len van het reisplan. De lijst 
voor de inschritving hangt in 
Tijl. 
GROEI : 

Wij groeien naar alle kan
ten. Zo waren wij verplicht aan 
onze nieuwe spaarkas een vleu
gel te laten aanbouwen. Onze 
vriend en medewerker Omer 
Stevens heeft daar prachtig 
voor gezorgd. Enkele liefheb
bers die reeds maanden op de 
wachtlijst stonden, krijgen nu 
de gelegenheid in onze vrien
denkring binnen te treden. De 
bedoeling van onze spaarkas 
Tijl is, omwille van de gebon
denheid en kameraadschap in 
ons Vlaams Huis Tijl, maande
lijks een gezellig avondje bij 
elkaar te komen en jaarlijks 
door het innen van boeten en 
intresten eens lekker aan de 
tafel te zitten. Bij gelegenheid 
een reisje door' het Vlaamse 
land : zo gaan wij morgen zon
dag samen met de Vlaamse 
Kring Groeninghe op reis door 
de Voerstreek. 
MEDELINGEN 

Voor enkele dagen ontvingen 
al de leden van onze afdeling 
een mededelingsblad. Wij drin
gen er op aan het niet achte
loos terzijde te leggen, maar 
het steeds bij de hand te hou
den, zo blijft ieder Md op de 
hoogte van wat er in de afde
ling gebeurd. 

Gemeenteraadsleden en le
den van de COO zijn te spreken 
elke woensdagnamiddag in Tijl, 
Tussen 15 en 17 u. zal op ons 
sekretariaat Piet Geuvels aan
wezig zijn om nota te nemen 
van alle klachten en suggesties. 
VLAAMSE KERMIS 

De jaarlijkse Vlaamse Ker
mis, ingericht door onze Vrou
wenafdeling onder he t motto 
« De vrouw van vandaag » gaat 
door op zaterdag 13 en zondag 
14 mei. Er wordt beroep gedaan 
op medewerksters want e r is 
veel te doen. Geef naam door 
aan de sekretaresse van de 
Vrouwenafdeling Joanna Ak-
kermans, de Wilgen 44, teL 
45.06.40. 

NIJLEN 
VU-FANFARE-DRUMBAND 
« KEMPENLAND » 

Op zondag 9 april ver t rokken 
2 volgepropte autobussen van
uit Nijlen kustwaarts , drum
bandjongeren, muzikanten en 
simpatisanten. totaal 120 deel
nemers. Bij de eerste staptocht 
langs de zeedijk van 11 u. tot 
12 u. 30 met vooraan het frisse 
36 koppige drumbandkorps en 
de Leeuwenvaandels gevolgd 
door 24 mooi geuniformde mu
zikanten en de altijd aanwezi
ge supporters, hadden we de 
zon reeds op onze kant. Na het 
middagmaal werd Wenduine 
strategisch ingenomen. Op elk 
terrasje in iedere s traat zag 
men «' Kempenlanders » en et
telijke Leeuwenschildjes wer
den voor 20 fr. aan de man ge
bracht. Na de tweede stap
tocht van 17 u. 30 tot 19 u. ging 
het terug huiswaarts. Het was 
voor ons een mooie suksesvolle 
dag geweest in het teken van 
« Onze kust is Vlaams » 

SCHILDE 
WILLY KUIJPEKi, 

Op dinsdag 16 mei a.s. spreekt 
ons jong kamerlid Willy Kuij-
pers in het K Brouwershuis », 
Turnhoutsebaan 171, Schilde. 
DIENSTBETOON 

ledere zaterdag van 10 tot 12 
u. is burgemeester K. Ver Ber
ne op het gemeentehuis ter be
schikking van de bevolking, 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheden. 

Donderdag avond van 18 u. 
30 tot 20 u. is schepen Hanssen 
op het gemeentehuis aanwezig 
om belanghebbende te ontvan
gen 

TURNHOUT (Arr.) 
ARR. BAL 

Op 10 mei in de gemeenteli j
ke feestzaal. Stationsstr. te 
Geel, aanvang te 20 u. 30. CXr-
kest Stan Philips. Inkom 50 fr. 
Kaar ten te bekomen bij alle af
delingsbesturen en aan de in
gang. 
WOMMELGEM 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Broechems « IJzerbedevaart-
kom itee » zorgt voor verplaat
sing per autocar ( heen en te
rug 20 fr.) en kaar ten van 100 
fr. (genummerd) en 40 fr. Voor 
Wommelgem tijdig inschrijven 
bij Staf Van Looveren, Wel-
komstr. 116, tel. 53.86.68. 
DIENSTBETOON 

H. Vande Weghe (Ie sche
pen), elke zaterdag op het ge
meentehuis van 10 tot 11 U-. 
bij hem thuis elke werkdag 
vanaf 19 u., Terhagelaan 8. 

J a n Verduyckt, elke werk
dag vanaf 19 u., Antverpiastr . 6. 

Constant Geel, elke dinsdag 
en donderdag vanaf 19 u., Beel-
dekensweg 5. 

Dienstverstrekking van de 
COO : A. Deschutter, voorzitter 
COO, woensdag en vri jdag van
af 20 u., Lt. K. Caluwaertstr . 14, 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Weest konsekwent, wordt n a , 
maar doe het nu ! In l ich t ingen: 
Rik Bellefroid, Stenekruis 5, 
Wommelgem, tel. 53.66.55, na 
18 u. 
LEEUWEVLAGGEN 

Naar uw formaat : Welkom-
str. 116, Wommelgem. 



WIJ - 29-4-72 
i-(R 

21 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Eddy Dubois-Van Hemelrijck 
Koningin Astridplein 8 

9900 Eekio 
Groothandel in eiken kleinmeubelen 
Vlaamse en Limburgse spinnewielen 

eiken koffers, boterstampers, 
wiskyvaten, paraplukannen, 

bartonnen, vazen, enz. 
Eigen fabrikatie handwerk 

Interessante prijzen 
— Tel. 09/77.39.79 — 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 
FIRMA PAS N.V. 

Kerkstraat 18 — Londerzeel 
Tel. 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen, zowel persoonlij
ke als hypotheken van 2e of 3e rang 
Oudenaardsestw. 121 • 9410 Erpe 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS > a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
|an PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : vrijd. 15u tot zat. 15u 

TUINAANLEG I ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langestraat 41 - KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

Industrie plantsoenen 

Petrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
blinden . Vouwdeuren - Schuiftrap-
pen - Slaapkamers - Aluminiumwer-
ken - Caravans - Plastiekprofielen 
Sierluiken en ramen in plastiek. 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
F. LAMBRECHTS 

ABD. Braeckmanssiraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modem 

en nuttig komfort 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629.42 • 5% aan VU-leden 

A. DE BACKER - DECEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDa 

GESCHENKEN 

10 {aar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vijfwegenstraat 13 - Izegem 

Tel. (051)316.23 
honderden referenties 

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharlna-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatselijke Volksunie-afdeling 
In het golvend Pajottenland 

HET ''laams huis 

MET V O L K S W A G E N 
G E E N P R O B L E M E N 

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE ! 
De ideale oplossing bij : 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058/526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016/347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 ^ 

WIJNEGEM 
BAL 

Op 13 mei groot Vriendenbal 
te Wijnegem in de zaal « Vle-
minckhof, Marktsplein te Wij
negem. Kaar ten te bestellen op 
het sekretariaat , Turnhoutse 
baan 336, Wijnegem, tel. 536379. 
KEUKENHOF - AMSTERDAM 

Zondag 30 april organiseert 
de Vlaamse Vriendenkring Wij
negem een busreis naar Neder
land. Op het programma staat 
o.a. bezoek aan het vermaarde 
Keukenhof, aan Scheveningen 
en aan de stad Amsterdam. 
Vertrek om 7 u. op het Markt
plein. De deelnemingsprijs per 
persoon bedraagt slechts 125 fr. 
wat uitzonderlijk laag is. In
schrijven in het Vleminckhof 
of bij E. Somers, Turnhoutse 
baan 336, Wijnegem. Iedereen 
kan deelnemen. 
ONTSPANNINGSAVOND 

Zaterdag 10 juni in het Vle
minckhof : dia's en ontspan
ningsavond van de Vlaamse 
Vriendenkring. Gezellig dans
feest met terugblik op de voor
bije jaren van aktiviteit in de 
Vlaamse Vriendenkring Wijne
gem. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke eerste en derde maan
dag zetelt sen. Hector De Bruy-
ne in het Vleminckhof. Deze 
vorm van dienstbetoon kende 
in de laatste maanden veel bij
val. 

WILRIJK 
DR. VEECHMANS-
HERDENKING 

Zondag 7 mei wordt dr. 
Veeckmans herdacht met een 
H. Mis te 11 u. in de St. Bavo-
kerk en een korte hulde rond 
zijn graf op het Steytelinck-
hof (achter het Wilrijks park) . 
GEMEENTERAAD 

Buiten de raadszitt ing van 
vorige donderdag, waarover 
meer in een volgende « Wij », 
werd ook op maandag 17 april 
de gemeenteraad samengeroe
pen. Hoewel er geen interpel
laties waren — de eerste keer 
sinds 1 januari 1971 — ontstond 
er toch enige deining rond het 
Bist-projekt. Bij gebrek aan 
inspiratie (of was het onwe
tendheid ?) is men namelijk in 
het origineel plan vergeten de 
nodige parkeergelegenheid te 
voorzien. Nu er al een flatge
bouw van 17 verdiepingen klaar 
is en ook de zo druk bezongen 
« winkels traat » duidelijkere 
vormen aanneemt, heeft men 
op het gemeentehuis plotseling 
dit probleem ontdekt. Beter 
laat dan nooit, maar wij von
den het toch nogal gortig, dat 
bij de aanleg van een onder
grondse parking, thans de ge
meentenaren in hun buidel mo
gen tasten. Om over de diskri-
minatie tussen gevestigde win
keliers en « nieuwlichters » 
maar te zwijgen. Meer hierover 
in een volgende « Scherp ge
zien ». 

brabant 
BRUSSEL (Arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr . sekretariaat, Kon-
gresstr. 53 te Brussel zal open 
zijn elke maandag, donderdag 
en vrijdag van 18 tot 21 u. De 
h. Jos Liekens, administratief 
sekretaris van het arr. zal op 
deze dagen aanwezig zijn. De 
arr . sekretaris zal aanwezig 
zijn elke vrijdag van 18 tot 20u. 

AS SE-M AZENZELE-
BEKKERZEEL 
VLAAMS HOFFEEST 

Na de inspannende gemeen
te- parlements- en federatie
kampanjes treedt onze afdeling 
voor de eerste keer volwaardig 
naar buiten. Op 3 en 4 juni 
s tar ten wij met een nieuwe 
traditie, ons machtig Vlaams 
hoffeest. Op zaterdag 3 juni 
vanaf 20 u. 30 brengen wij u 
een onvergetelijke avond van 
leute en vermaak met de ver
sterkte formatie van Stan Phi
lips. Op zondag 4 juni vanaf 14 
u. 30 doen wij voor de eerste 
maal in Vlaams Brabant be
roep op de mensen van Fabel
tjeskrant, het populaire jeugd-
feuilleton. Nadien reuze-kamp
vuur met de volkskunstgroep 
De Hoepduvel en alle aanwe
zigen. Een piekfijn res taurant 
tegen zeer matige prijs zorgt 
in een vleugel van de roman
tische hoevegebouwen van het 
Hof ten Eenhoorn, Keierberg 
te Asse voor de innerlijke ver
sterking. Wij verwachten alle 
belangstellenden. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

GROOT-BIJGAARDEN : 
Laatste maandag van de maand : ten huize van De Ridder, Brus-
selsestr. 376, van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
LOT : 
Laatste dinsdag van de maand : in herberg « Liedekerke », Sta-
tionsstr. 157, van 19 tot 20 u. (Bob Maes en Frans Adang). 
ZELLIK : 
Vierde maandag van de maand : fn café « De Zwaan », van 20 u. 
30 tot 21 u. 30 (Bob Maes). 
MOLLEM : 
Vierde woensdag van de maand bij Karel Van den Houte, van 20 
tot 21 u. (E. De Facq) . 
BUIZINGEN : 
Vierde dinsdag van de maand : in lokaal « In de Welkom » van 20 
tot 21 u. (E. De Facq). 
DWORP : 
Vierde dinsdag van de maand : in lokaal « De Leeuwerik », van 
19 tot 20 u. (E. De Facq) . 
OVERUSE : 
Vierde maandag van de maand : in café « Luxemburg » te Jezus-
Eik, van 19 u. 30 tot 20 u. 30. (Vik Anciaux en Marcel De Broyer) . 
ST. GENESIUS-RODE : 
Vierde maandag van de maand: in café « De Dragonder », Dragon-
derstr., van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux en Lieve De Wit) . 
ST-MARTENS-BODEGEM : 
Eerste dinsdag van de maand in het lokaal, Stationsstr. 38, van 
19 tot 20 u. (E. De Facq), 
T E R N A T : 
Eerste dinsdag van de maand in het lokaal « Postiljon », Gemeen-
tehuisstr., van 20 tot 21 u. (E. De Facq). 
Op maandag 1 MEI is er GEEN sociaal diensbetoon. 

BEKKEVOORT 
STICHTINGSVERGADERING 

Op dinsdag 2 mei a.s. wordt 
de nieuwe afdeling Bekkevoort 
gesticht en een afdelingsbe
stuur verkozen. Om 20 u. bij 
Rik Costermans, Staatsbaan 138 
te Bekkevoort. 

DIEST (Kanton) 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

De zitdagen voor soc. dienst
betoon voor het kanton gaan 
door elke 3de maandag op vol
gende adressen en uren : 

Diest : bij Nuyts-Diepstraten, 
Ed. Robeynslaan 70, van 19 u. 30 
tot 20 u. 15 ; 

Molenstede : bij Lieve Didden 
Molenweg 5, van 20 u. 30 tot 
21 u. 15 ; 

Zichem : bij WiUy Joris, 
Markt 38, van 21u.30 tot 22u.l5. 

Ook de andere afdelingen in 
het kanton kunnen hiervan ge
bruik maken. 
BEDANKING 

Wij danken van har te alle 
aanwezigen op ons prachtig ge
slaagd dansfeest. Het weze een 
stevige prikkel tot verdere uit
bouw van de Volksunie in ons 
kanton. 

DWORP 
MEINACHTBAL 

Op 13 mei danst de afdeling 
Dworp op zijn 5e Meinachtbal 
van 20 u. 30 af. in de zaal Brou-
wershuis te Dworp. 

DRUIVENSTREEK 
TWEEDE VLAAMS 
LENTEBAL 

Alle VU-simpatisanten steu
nen dit initiatief van het 
Vlaams Komitee Druivenstreek 
door aanwezig te zijn op zater
dag 6 mei om 20 u. 30 in de zaal 
St.-Clemens te Hoeilaart. Het 
orkest The Hot Five zorgt voor 
de Vlaamse stemming. Alle 
strekkingen zullen er zijn, zorg 
er dus voor dat de Volksunie 
goed vertegenwoordigd is ! 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 

De Volksunie wil graag met 
ons bestuur, onze mandataris
sen en de vele simpatisanten 
laten kennismaken op zondag 
7 mei in de eetzaal van de 
Vrije Meisjesschool, Prinsen-
bosstr., Grimbergen. 

HEVERLEE 
UITSTAP NAAR DE VOER 

Wie gat op zondag 14 mei mee 
op uitstap naar de Voer ? Per 
autocar. Prijs : 120 fr. per per
soon, vanaf 3e lid van het ge
zin : 60 fr. Inschrijven voor 1 
mei bij Jan Vloeberghs, St. Jo-
rislaan 12, tel. 270.37. 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 

tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel. 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent, 
St. Jansbergstwg 37, tel. 321.34. 

LAIWEN 
DANSFEEST 

Alle Vlaamsgezinden uit het 
kanton Landen zijn van har te 
welkom op ons groot VU-bal op 
zaterdag 29 april om 20 u. 30 in 
de zaal De Ton, Stationsstr. 

LEUVEN 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 5 mei e.k. om 20 u. 
30 in de kelder van het Thier-
Brau-hof, Tervuurse Vest, Leu
ven. De agenda voorziet aktivi-
teitenverslag en plannen voor 
de toekomst, waarover een rui
me gedachtenwisseling met de 
leden. Slottoespraak door sen. 
Van Haegendoren. 

LOT 
VLAAMSE KERMIS 

Herberg « Liedekerke », Sta
tionsstr. 157, Lot. 

13 mei : 18 u. : ontspannings-
spelen ; vanaf 21 u., groot bal 
in tent met het orkest « Tfie 
Big Band Collegian's ». 

14 mei : 14 u. : volksspelen 
en ontspanning ; vanaf 20 u. 
bal met Juu l Taverniers en zijn 
elektrisch orgel. 
SOC. DIENTSBETOON 

De afgevaardigde van de 
Vlaamse Ziekenkas « Braban-
tia » zal eveneens tijdens het 
dienstbetoon hierboven aange
duid zitting houden en wel van 
19 tot 20 u. 

Buiten deze zitdagen zal de 
plaatselijke voorzitter iedere 
zaterdag van 10 tot 11 u. ten 
zijne huize ter beschikking 
zijn en dit op volgend adres : 
Fr. Walravensstr. 85 te Lot, tel. 
76.31.83. 

NEERIJSE 
FIESTA MET MARVA 

Op 5 mei e.k. om 20 u. in een 
feesttent te Neerijse-Wolfsha-
gen. De opbrengst moet dienen 
voor het uitgeven van een 
streekblad. Toegang 95 fr. 
Voorverkoop 75 fr. Kaar ten 
verkrijgbaar bij de bestuursle
den. 

OVERUSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Woensdag 3 mei om 20 u. in 
« Café op de Grens », bij Tony 
van Desees, Stwg naar Overij-
se 45 te Eizer, houdt de afde
ling een zitdag voor sociaal 
dienstbetoon. 

Volgende personen houden 
zich ter uwer beschikking om 
uw problemen op te lossen : 
volksvert. Vik Anciaux ; voor 
ruimtelijke ordening, bouwtoe
latingen, grondbeleid en ser-
ristenproblemen : schepen 

leven of overleven ? 

PROGRAMMA : 
Vrijdag 5 mei om 20 u. te St. Niklaas : « Bedreigde of hoopvolle 

toekomst ». Slot-paneelgesprek met afgevaardigden van politieke 
en sociale groeperingen. Plaats : « Mercator », Stationsstraat. 
BIJDRAGE : 

40 fr. per avond of 150 fr. voor volledige syclus. 
INSCHRIJVINGEN : 

Kunnen gebeuren door storting van de bijdrage op postrekening 
nr . 37.91.4& van de Algemene Spaar en Lijfrentekas Ledeberg voor 
rekening nr. 165.773.4057 van het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen 
of op postrekening nr . 60.07.95 van de heer J.P. Maes, Verdurmen-
straat 6, 2700 St. Niklaas met vermelding van cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

Emiel Dewaet en federatiesche-
pen Marcel De Broyer ; Vlaam. 
se Ziekenkas : Dirk Hiers ; ar-
beidsaangelegenheden : Raoul 
Vanderceelen en Marcel Domi-
net. 

Ook zal dezelfde avond door 
de Volksunie het algemeen plan 
van aanleg voor de federatie 
voor wat betreft het grondge
bied Eizer verder uitgewerkt 
worden. Ook in dit verband 
heeft u inspraak en verwachten 
wij belangstellenden. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Ook op woensdag 3 mei om 
20 u., in dezelfde zaal, houdt de 
plaatselijke afgevaardigde van 
de Vlaamse Ziekenkas een zit
dag te Eizer. U kunt er aUe in
lichtingen krijgen, alle moge
lijkheden. Inschrijvingen wor
den ter plaatse aanvaard (al
leen het vroegere ziekenboekje 
meebrengen). Met een lager 
bijdrage hebt u meer voordelen 
bij deze Vlaamse instelling. Bij 
het overschakelen is er geen 
enkele dag wachttijd (ook niet 
voor zelfstandigen en gepen
sioneerden), de overschakeling 
is ook volledig kosteloos. 

SCHEPDAAL 
VOLKSVERGADERING 

Op woensdag 31 mei om 20 u. 
in de zaal Select met volksvert. 
Hugo Schiltz en sen. Maurils 
Coppieters. Zij zullen de vraag 
beantwoorden : « Waarom een 
VU ? ». 
BAL VAN DE 
BURGEMEESTER 

De VU-afdeling van Schep-
daal nodigt u uit op het « Bal 
van de burgemeester, dokter 
Jef Valkeniers » op heden
avond 29 april te 20 u. 30 in de 
zaal « Select » te Schepdaal. 

ST. PIETERS-LEEUW 
WIELERWEDSTRIJD 

Deze namiddag (29 april) en 
niet verleden week zoals ver
keerd aangekondigd gaat onze 
wielerwedstrijd door om 14 o, 
op de Brusselbaan. 

WEERDE 
BAL 

Hedenavond 29 april te 21 u. 
vieren wij het bal van de afde
ling. Iedereen is hartelijk wel
kom in zaal Flora, Dorpsstr. 

oosf-vlaanderen 
AALST (Kanton) 
KOLPORTAGES 

Verzameling telkens te 10 u. 
aan « De Vriendschap » : 28 
mei, 25 juni ; aan « De IJzer » : 
7 mei, 11 juni. 

De kandidaten geven hun 
naam op aan Danny Denaeyer, 
Val. De Saedeleerstr. 95, Aalst. 
tel. 053/27987. 

ASPELARE-
NEDERHASSELT 
VU-BAL 

De VU-Aspelare-Nederhas-
selt richt in op zaterdag 29 
april van 21 u. 30 af het « 3de 
Vlaams-nationaal dans fees t» in 
zaal Edelweiss te Voorde met 
The Musical Friends. Toegang 
50 fr. 

zoekertjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen. Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. B168 

Verpleegster wenst inspui
tingen te geven aan huis of 
vraagt andere plaats, enkel 
dagdienst, voor Cïent of Groot 
Gent. Tel. 03/23.23.79, tussen 
12 en 14 u of na 18 u. — R 74 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPM 
I N KA 

Tumtioutsebaan 405 - Borgeriiout 
TEL. 03.35.70.00 

Spanje : chalet te huur, ]um 
en augustus, bij vissershavens 
Moraira en Calpe (Costa Blan-
ca), aan zee, 1500 m2 sparren-
bos. Tel. 054/418.55 — R73 

Vertegenwoordiger, beschik
kend over eigen wagen wenst 
van firma te veranderen. Wie 
biedt een betrekking aan ? Te 
verkopen artikel en te bezoe
ken streek heeft geen belang. 
Kontakt opnemen met : sena
tor B. Maes. Parklaan 14, 1930 
Zaventem. Tel. 02/201859. 

- R 71 

Bar-Restaurant « De Taveer
ne » te Wemmei vraagt kel
ners. Inl. tel. 78.83.18. — R 72 
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BAMBRUGGE 
SOC. DIENTSBETOON 

De h. Hektor Van Hauwe ont
vangt elke dinsdag van 20 tot 
21 u. ten huize, Prinsdaal 61, 
Bambrugge, of op afspraak, tel. 
053/63423. 

DENDERHOUTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Frans De 
Man : elke dag van maandag 
tot vrijdag van 19 tot 20 u. bij 
hem thuis, Molenstr. 16. 

Provincieraadslid Bert De 
Cremer : elke dag van maandag 
tot vrijdag van 19 tot 20 u., bij 
hem thuis. Vondelen 55. 

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

Gemeenteraadslid Wilfned 
De Metsenaere ontvangt ten 
huize, Sportstr. 2, elke werkdag 
van 18 tot 20 u. 

De h. Henri Pots ontvangt 
ten huize, Toekomststr. 13, el
ke werkdag van 19 tot 20 u. 30. 

Senator Diependaele houdt 
zitdag in café Sportleven, Ge-
allieerdenstr. 39, elke 1ste 
maandag van de maand van 18 
tot 18 u. 30. 

GENT-EEKLO 
WIJ-VROUWEN 

Opnieuw kwamen de dames 
van het arr. samen en besloten 
definitief van start te gaan. Ons 
komitee heet « Wij-Vrouwen » 
en het doel van ons samen-gaan 
is de vrouwen in de partij meer 
en efficiënter in de werking te 
betrekken, vrouwen buiten de 
partij aan te spreken. Voorna
melijk echter wensen wij de 
politiek een menselijkere, so
cialere dimensie te geven, op
dat wi] in Vlaams-nationale 
geest ons volk beter zouden 
dienen. 

GENT 
VISVANGST 

Op 12 en 19 augustus gaan 
wij vissen in volle zee, de ver
se gevangen vis wordt dan op
gediend op ons visfestijn te 
Vurste. Aangezien het aantal 
deelnemers per vangst zeer be
perkt is zullen de liefhebbers 
hiervoor zich ten spoedigste 
moeten laten inschrijven wil
len ze erbij zijn. Inschrijving 
bij dhr. De Vogeleer, Keizers-
vest 20, tel. 09/25.05.36. Deelna
me in de kosten 250 fr. per per
soon. 
FILMVOORSTELLING 

Op 4 juni. Inkom 50 fr. Koop 
nu alvast uw toegangskaart te 
verkrijgen bij alle bestuursle
den. 
FINANCIEN 

Gelieve momenteel geen 
stortingen of overschijvingen 
te doen op per 14.819 van de 
First National City Bank voor 
rekening van de VU-Gent. 
VNSU 

Bij de praesesverkiezingen 
in de Gentse VNSU werd Dirk 
Van Gelder praeses '71-72 op
nieuw verkozen tot praeses, 
voor '72-'73. Veel sukses. 

HAALTERT 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Herman 
Vermeulen, Pontwag 3 : op af
spraak, tel. 053/72553. 

Gemeenteraadslid Frans Ne-
rinckx, Muisstr. 47a : op af
spraak, tel. 053/70284. 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave, elke 4de zaterdag van 
de maand, te 17 u., ten huize 
van H. Vermeulen, Pontweg 3. 

strijden voor juniores worden 
gereden, nl. zaterdag Ereprijs 
Pasteibakker Houben met deel
name van onze plaatselijke ve
dette Eddy Van Puvenbroek. 
Maandag, Ereprijs café Pallie-
terke, ook met deelname van 
onze Heusdense crack. Vertrek 
telkens te 15 u. 30. 
INHULDIGING 
DEKENIJ MELKHOEK 

Deze inhuldiging heeft plaats 
op zaterda? 13 mei. Verdere ge-
geven= vnlgen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN ONZE BESTUURS
LEDEN 

ledere maandag van 19 tot 
21 uur in de Nederbroekstraat, 
1 (gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen). 

ledere zaterdag van 11 tot 12 
uur in de Hooistraat 1, (be
stuurslid Mw. Lataer-Delnoy, 
of Koen van Meenen). Wij ko
men ook tot U na schriftelijke 
of telefonische afspraak, tel : 
52.73.88. 

Provincieraadslid O. Van 
Ooteghem houdt zitdag iedere 
tweede donderdag van de 
maand in de Nederbroekstraat, 
1. 

HEUSDEN 
AKTIE « 'T GEBERGTE EN 
DE HEUSDENSE NATUUR » 

Een eerste aktie werd ge
pland op vrijdag 19 mei, n.1. een 
voorlichtingsavond, waaraan 
verscheidene Heusdense vere
nigingen hun medewerking 
reeds verlenen (Groenkomitee, 
Goossenaertsknng, Scouts-
groep Joe Engish, Open Scoutis
me, Vissersklub, de drie Rui
tersverenigingen, het Davids-
fonds, de KWB, werkgroep 
Nieuw Vlaanderen, Uilenspie
gel, enz.). 

Prof. Van Miegroet (voorzit
ter Vlaamse Bosvereniging), 
•TV-ster Walter Capiau en dr. 
Van Rentergem (voorzitter van 
het aktiekomitee leefmilieu 
Merelbeke) werden gevraagd 
deel uit te maken van het pa
neel. Verdere inlichtingen vol
gen. 
LENTEKERMIS DORP- EN 
SCHOOLSTRAAT 

Vandaag zaterdag 29, mor
gen zondag 30 april en maan
dag 1 mei hebben te Heusden 
de jaarlijkse gebuurtefeesten 
van Dorp- en Schoolstr. plaats. 
Twee belangrijke wielerwed-

KALKEN 
VU-BAL 

Het bestuur van VU-Kal-
ken nodigt u, uw familie en 
uw vrienden hartelijk uit op 
het zevende Volksuniebal in 
zaal « De Pluim », Koffiestr. 
te Kalken op zondag 30 april 
1972. Begin te 20 u. 30. Eer
ste dans te 21 u. Bijdrage : 
50 fr. Oberbayernorkest An
dre Baert. Wij dansen samen 
de mei in. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

ledere tweede zondag der 
maand komt volksvert. Frans 
Baert ten huize van Guido 
Schaeck, Vosselaerestr. 6, Lan-
degem. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
1 MEIVIERING 

Zaterdag 29 januari te 20 u. 
in zaal « De Klok », Dorp te 
Nieuwkerken-Waas spreekt se
nator Gerard Siegers over «De 
arbeider en het syndikaat ». 

Muzikale omlijsting : het op
treden van het trio «J.Y.W. » 
die enkele volksliederen ten 
beste zullen geven. 
TWEEDE MEIVIERING 

Dinsdag 2 mei te 20 u. in 
zaal « De Klok », Dorp, Nieuw
kerken-Waas spreekt de h. Flor 
Grammens over « 50 jaar 
Uilenspiegelkamp. 

OUDENAARDE 
MEI-AVOND 
Zondag 30 april te 20 u. 
wordt in Zalm, Hoogste 
Oudenaarde, door het arr. 
Oudenaarde-Ronse een Mei
avond ingericht, tijdens de
welke sen. H. De Bruyne en 
volksvert. E. De Facq uit
eenzettingen zullen houden, 
waarin de visie van de VU 
op de toekomst van het arr. 
tot uiting zal komen. Deze 
avond moet een aanloop 
worden voor het tot stand 
komen van een volledig 
plan tot heropbloei van de 
Vlaamse Ardennen, met in
achtneming van de bijzon
dere aspekten van leefmi
lieu, toerisme en tewerkstel
ling. 
Optreden van de bekende 
kleinkunstenaar uit het sa
tirisch TV-programma « Ma-
gesien », Luk Saffloer met 
zijn groep. 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
DOSFELINSTITUUT 

Vrijdag 5 mei om 20 u. te St. 
Niklaas, « Mercator », Stations-
str. 35, « Bedreigde en hoop
volle toekomst », slotpaneelge-
sprek met afgevaardigden van 
politieke en sociale groeperin
gen. 

Bijdrage : 40 fr. per avond. 
Inschrijvingen : op prk 379148 

ASLK Ledeberg, voor rek. nr. 
165.773.4057, Dosfelinstituut, 
Oost-Vlaanderen of op prk. nr 
6007.95 van J.-P. Maes, Verdur-
menstr. 6, 2700 St.-Niklaas, met 
vermelding cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

WELLE 
ZITDAG BELASTINGEN 

Een medewerker van het arr. 
Centrum voor Dienstetoon zal 
een zitdag houden voor het in
vullen van de aangifteformulie
ren inzake personenbelasting 
op heden zaterdag 29 april van 
9 tot 12 u. ,in café St. Élooi op 
het Dorp te Welle, 

WETTEREN 
SOC. DIENTSBETOON 

Walter Braeckman. voorzitter 
van de COO, houdt zitting iede
re zaterdag van 14 u. 30 tot 16 
u. in zijn bureau in de kantoren 
van de COO, binnenplaats van 
de kliniek, Wegvoeringstr. te 
Wetteren. Iedereen is welkom. 
Discretie en uiteraard geen 
verplichtingen. 

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Diependaele : alle dins
dagen van 11 tot 12 u. in café 
« Egmont », Markt te Zottegem; 
thuis. Smissenhoek te Erwete-
gem, op afspraak, tel. 09/700525. 

Volksvert. Van Leemputten : 
alle dagen (ook de zondag) van 
Dorp, Velzeke ; buiten deze 
9 u. 30 tot 11 u., bij hem thuis, 
uren : op afspraak, tel. 09/ 
700832. 

Julien Uytterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis, 
op afspraak, vanaf 19 u. 

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
VUJO-PAARTIE 

Zondag 30 april a.s. om 20 u. 
30 in de Rubenskelder, Brugge 
(op de hoek van Philipstockstr. 
9 en Cordoeanierstr.) fuift Vu-
jo naar jaarlijkse gewoonte. Dit 
keer met eigen fantastische dis
co « Snoepie » uit Zedelgem. 
'Toegang (ook voor min-18-ja-
rigen) : 49 fr. Bovendien zijn 
gratis enkele geschenken en 
badgets te winnen, geschonken 
door juwelier H. Logghe. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in café « Breydel-
hof », Suvéestr. 2 (afwisselend 
voorgezeten door sen. G. Van In 
en volksvert. P. Leys): 

BRIELEN 
SPREEKBEURT 

« Zijn er nog toekomstmoge
lijkheden voor het kleine land
bouwbedrijf ? ». Deze vraag 
zal het tema zijn van de uiteen
zetting van senator-landbouwer 
Persijn uit Wmgene op zondag 
30 april te Brielen om 10 u. 30 
in het Cultureel Centrum 
(voormalige jongensschool). 

DE PANNE 
FRANS-VLAANDEREN 

Na de suksesrijke dia-avond 
met Patrick De Verrewaere 
(Rijsel) richt onze afdeling 
thans een uitstap in naar Frans-
Vlaanderen op zondag 14 mei 
a.s. Vertrek 8 u. Reisweg : De 
Panne, Koksijde, Veurne, 
Hondschote, Kassei, Waten, St-
Omaars, Witzand, Kales, Gre-
velingen. Broekburg, Bergen, 
Hondschote, Veurne, Koksijde, 
De Panne. Stort 80 fr. per deel
nemer op pr. 4420.84 van J. Cos-
tenoble. De Panne. Leden uit 
alle afdelingen zijn welgeko-
men. 
OVERLIJDEN 

Op 20 april jl. werd hier ten 
grave gedragen ons lid André 
Duprez, geboren lepenaar, doch 
met grote bekendheid in De 
Panne. Wij bieden aan de 
naastbestaanden onze innige 
deelneming aan. 

merelbeke : derde leeftijd 

nirr "Tsiii ilHIB''W!'!'f»'Tl''ii|| 

HOUTHULST 
DEBATAVOND 

Heden 29 april, wordt een 
film gedraaid over de éénheids
staking van de jaren 1960-1961, 
waarop een debat zal volgen. 
Wij raden onze leden aan aan
wezig te zijn, ook al wordt deze 
avond ingericht door het ACV. 
Hij gaat door om 20 u. in het 
parochielokaal. 

IZEGEM 
VU-BAL 

Zaterdag 13 mei in de nieuwe 
zaal Mandeldaele. Toegang 50 
fr. 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 
WIJZIGING 

Bissegem : lokaal Leopold, 
Ie vrijdag van de maand van 
20 tot 21 u. door volksvert. L. 
Vansteenkiste. 

Gullegem : lokaal Stadium, 
2e zaterdag van de maand van 
18 tot 19 u. door L. Vansteen
kiste. 

OOSTENDE- VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ADRESWIJZIGING 

Volksvert. E. Vansteenkiste 
is verhuisd van de Kapucijnen-
str. naar de Van Iseghemlaan 
6, eveneens te Oostende. 

'1 ,.J 

Niet minder dan 75 bejaarden uit de gemeente waren ingegaan 
op de uitnodiging van onze VU-afdeling. Met een speciale auto
car en met privé-wagens bezocht het hele gezelschap alle wijken 
van Merelbeke. Voor velen onder hen een hele gebeurtenis : hoe 
lang was het al niet geleden dat ze de oude, vertrouwde omgeving 
van hun jongere jaren hadden gezien ? En er is de laatste jaren 
zo ontzettend veel veranderd. Jammer dat het weer tegenviel 
en de voorziene wandeling in de dreven van de « Vurtzak » 
niet kon doorgaan. Maar het was toch een biezonder tevreden 
groep die in de late namiddag aankwam in de zaal Rola, waar 
de vrouwen van de bestuursleden voor een gezellige koffietafel 
zorgden. Een jeugdorkestje, René Dick met zijn slimme pape
gaai en ook onze zingende mandatarissen hielden er de stem
ming in. Het werd een heel aangename namiddag en velen vroe
gen dan ook of er nog dergelijke namiddagen zouden worden 
georganiseerd. Dit werd dan ook ten stelligste beloofd en de VU 
houdt haar woord. 

VU-BAL BRUSSEL 
Op het Brussels VU-bal werd 

door elk arr. een aangepaste 
prijs voor de tombola geschon
ken. Namens ons arr. overhan
digde Toon Van Sijnghel en 
Omer Huyghebaert een kers
verse nog levende kreeft uit de 
vismijn van Oostende. 

OOSTENDE 
SOCIAAL NIEUWS 

Op 10 april werd het gezin 
van Theo en Erna Debie-Baete-
man gezegend met 'n dochter
tje Lieve, terwijl Anita Deleeck 
op 15 api ' l in het huwelijk t rad 
met Patrick Coenye. Harteli jke 
gelukwensen aan allen. 

ROESEI AKE 
Op 30 april organiseren de 

Vlaamse Vrouwen een speur
tocht in Beveren. Ook Vujo doet 
hieraan mee. Vertrek om 14 u. 
aan het BourgonJisch Kruis op 
de plaats in Beveren. 's Avonds 
Breugelmaaltijd. 

Je kan ook vooraf kontakt op
nemen met Rik Hooruaert, Be-
verenstwg 50, tel. 263.17. 
ZANGFEEST 

Het VNJ Izegem-Roeselare 
legt een bus in naar het zang
feest. Belangstellenden kunnen 
inschrijven : in Izegem : VI. 
Huis ; Roeselare, M. Deceu-
ninck, Rumbeeksestwg 86 ; 
Lendelede : mevr. Swyngedou, 
Oostrozebeeksestr. De bus rijdt 
over Hooglede, Roeselare, Rum-
beke, Kachtem, Izegem, Lende-
lede. Prijs : 80 fr. (kaart niet 
inbegrepen). 

AVONDFEEST 
Het VNJ Izegem-Roeselare no
digt uit ten dans op zaterdag 
29 april. Zaal nieuw gemeente
huis, Kachtem. Orkest : A. 
Ghesens. Toegang 50 fr. 

STENE 
TRAGISCH OVERLIJDEN 

Onze trouwe leden, de h. en 
mevr. F. Verbeeke (medestich
ter van afd. Stene) werden op 
tragische wijze getroffen door 
het smartelijk verlies van hun 
zoontje Werner, overleden bij 
een verkeersongeval tijdens de 
ochtend van 20 april, en op de 
vooravond van zijn pechtige 
kommunie. Talrijke mandata
rissen en leden van onze part i j 
woonden de begrafenis bij. On
ze meest innige deelneming aan 
de getroffen ouders en de vijf 
broertjes en zusjes. 

TIEGEM-KERKHOVE 
FEESTAVOND 

Zaterdag 6 mei r icht de af
deling een feestavond in in het 
« Bosdal », in het prachtige na
tuurli jke kader van het St. Ar-
nolduspark te Tiegem. Avond
maal te 20 u. 30. Gastspreker : 
sen. W. Jorissen. 

TIEGEM 
DIENSTBETOON 

Willy Malfait, provincieraads
lid, Grote Baan 117, Kerkhove, 
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens, 
Caankouter 10 ; Walter Van-
maercke, gemeenteraadslid, 
Meerstr. 46, iedere woensda? 
van 20 tot 22 u. 

Zaterdag 15 april had de officiële openingsplechfigheid plaats 
van ons lokaal « Het Belfort ». Naast burgemeester Dehem en 
schepen Sercu begroetten we de senatoren Blanquaert , Per si] n 
en van In, provincieraadslid Octaaf Vermeersch en volksverte
genwoordiger Luc Van Steenkiste. 

Nadat onze afdelingsvoorzitter, de h. Lerooij, in zijn gelegen
heidstoespraak het belang van deze gebeurtenis had onderstreept, 
hield schepen Sercu een korte speech waarbij hij de heer en me
vrouw Declerck, uitbaters, alle succes met hun handelszaak toe
wenste. , , ^ 

Nadat senator Blanquaert nog de lof had gesproken over het 
dynamisme van onze af<teling, sprak senator Guido Van In zich 
namens het partijbestuur optimistisch uit over d« toekomst van 
de Volksunie. 
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matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting y^^"^^ 
Mza stwNedifliist 

iott uw woon-
proUcMi gntit sp 

Een ZWEMBAD met water dat 

schittert als een 
BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD : 

8 X 4 m. vanaf 137.500 Fr. 
inbegrepen : Filter, Ladder en Bodemstofzuiger 

— ZWEMKLAAR — 
Vraag inlichtingen en gratis dokumentatle t 

N.V. L. DE COCK - Antwerpsesteenw. 96-98 - Kontich 2550 
Tel. (03)57.12.11 57.08.71 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 1 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— &lj aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prijs 

begrepen 
-- frogwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als 

trouvïfleschenk. 

Ai onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 8 lol 20 u. 
óesloten op zondag van 12 u. tol maandag 13 u. Wilt Tur« geldeed bij 

het huis 8TAN0INQ 

STAMPING DENDERIMONDSEnEENWEG, 2 7 ( 

AALST Tel.ll53/2tó 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor A L Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

• m Vlamingen, 
• A l ""^"^9 GRATIS ADVIES 
% ^ i ^ voor OW hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 
Agenten en makelaars 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD ! 
LENINGEN V A N ALLE SLAG ! 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 • Teralfene 
fijn gebak - suikerwaren - ijstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NiNOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen - ping-
aong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken • schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wielultlijning m. garantie 
wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
Sde tranche 

Nieuw* ''bijkbmehde 
kansen 

HOGE LOTEN 

1 X TIEN MIUOEN 
ea 

3 X 1 MIUOEN 

Trekking ep 8 me) 

Prijzen onveranderd , HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE ; 22 fr. 

IN TOTAAL : 72 MIUOEN In 82.406 loten CIn plaats van 77.125) 

BECO 
levering van gas- en 

BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze 

BECO verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 
Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusseisestraat, 33 

tel. 016/337.35 



brasser ziet de amerikanen in vietnam 

^^ja^G^, ^ 

Het dorp Hemelbredegem hangt als een grote 
vlinder op de landkaart geprikt. Twee, getande 
vleugels aan een kort en gekromd lijf dat een ri
vier voorstelt, de snelst stromende in Vlaanderen 
en daarom de geweldige, de denderende genoemd. 
Op de oppervlakte der vlindervleugels wonen veel 
duizenden mensen, landbouwers en arbeidersge
zinnen die leven tussen de kleine schoorstenen der 
nieuwe fabrieken. En daar, aan de waterkant, aan 
de brug over de brede en snelle rivier, wonen de 
generaties die naar uiterlijk aanzien de bevoor
rechten zijn, de handelaars, de middenstand voor 
wie de onvermijdelijke doorgang van vele duizen
den langs die ene, oude brug een privilegie is ge
worden dat onberekenbaar ver terug in de geschie
denis is ontstaan. 

Maar aan dat voorrecht hebben de autoriteiten 
een einde willen stellen : er zou een nieuwe, hoge 
en brede brug komen, op een eenzame plek en 
ver weg van de huizenblokken der generaties be
voorrechten. Toen gebeurde wat niet alleen in 
Streuvels' gefilmde Teleurgang van de Waterhoek 
dient te gebeuren, de bevolking der huizenblokken 
wou niet horen over de nieuwe brug. Dus wierpen 
de autoriteiten hun schone plannen in het zwart 
en bezoedeld water en maakten dan gehoorzaam-
pjes nieuwe en betere plannen voor een lage brug 
op de plaats der oude brug zodat al het volk nog 
tot in de eeuwigheid de oude gepriviligeerde weg 
zal moeten blijven nemen. 

En nu bouwt men aan die brug. Met reusachtige 
lastkranen en schrikwekkend grote buldozers die 
meteen moeilijk hun draai konden vinden, zodat 
uiteindelijk toch nog een der huizenblokken aan 

de waterkant moest verdwijnen. In de schaduw 
der handelshuizen woonden daar gisteren nog 
mensen die van generatie op generatie leefden en 
stierven bij het water. Dat laatste zullen ze nu wel 
elders moeten gaan doen, want hun huisjes wer
den in een wip door de Antwerpse ondernemer 
omvergeduwd, verbrijzeld en op grote vrachtwa
gens weggevoerd. 

Het moet toch wel ergens in je ziel een scheur 
veroorzaken als je zo'n vrachtwagen ziet voorrij
den met bovenop de laadbak 'n stuk van een muur 
waar je een leven lang elke avond en elke morgen 
lag naar te kijken. 

de 
teleurgang 

van 
de 

waterhoek 

Zo'n gebeurtenis zou dan op de klassieke keper 
beschouwd een treurig maar groots scenario kun
nen worden voor een nieuwe film over een brug-
historie, een soort tweede Mira-film. Maar dan 
zouden in die nieuwe film mensen moeten gaan 
optreden die omwille van die nieuwe brug van He
melbredegem voor driehoeksverhoudingen en pi
kante amoureuze scènes zouden moeten zorgen. 
En ik zie bijvoorbeeld ook niet de man uit Hemel
bredegem voor mij die men kan laten verdrinken 
in het slijk van de rivier als straf omdat hij geld 
heeft verdiend aan een brug die men met een 
kwaad oog bekijkt. Eigenlijk zou men alleen ac
teurs kunnen vinden voor de slotscène : het groots 
banket na de openstelling van de nieuwe brug. 
Gisteren heeft men die scène trouwens al inge
oefend toen de eerste auto door het tricolore lint 
reed van het inderhaast opgeworpen noodbrugge-
tje dat men op een schilderij van Van Gogh had 
weggehaald. 

Er was volk, er was feest, de notabelen waren 
er, de autoriteiten waren er, en ook de verkozenen 
van het volk waren er. Op hun glunderende gezich
ten kon je zo lezen dat ze hun rot speelden in de 
overtuiging dat de slotscène tenminste even be
langrijk als de hele film was geweest. 

En het duidelijkst merkbaar was nog wel dat 
niemand onder hen ooit Mira of De Teleurgang 
van de Waterhoek had gezien. 

frans-jos verdoodt. 


